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 ا اد

 حرشلا ةمدقم

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انّيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا
 5 3 اردا رس يحس م عا

 ا ا ےک و دا وح

 «ةرصتخم ةليلج ةلاسر يهو-ل اوصألا ةثالث ةلاسر- ةلاسرلا هذه انيديأ نيبف ١

 ا هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةلدألاب يو 1

 ءالعلا ناكو ؛ةديقعلا وهو «مالسإلا لوصأ نم ميظع لصأ يف ةلاسرلا هذهو

 انوي مث ءاهييذهعو اهراصتخا ىلع نوبعتيو ءاهنوفلؤي «تارصتخملا هذه تو
 .اهنم نوديفيو ءاهنم نوديفتسي ًةريخذو ؛مهدنعًالوصأ ىقبتل ؛مهّتيلطل

 ملعتلاب أدبي ملعلا بلاطف «ملعلا ةبلطل ساسألا يه تارصتخملا هذهب ءاديلاوا |.
 :هيف جردتيو «هلوصأو ملعلا ئدابم نم ذخأي اً

 مهف دعب الإ تالّوطملا َمِهَقُت نأ ْنكمُي الف ؛تالّوطملا قيرط تارصتخملا مذهف



 ٌو)» :ىلاعت هلوق ىنعم يف اولاق اذهلو ؛اًئيشف اًئيش اهنم جردتلاو ,تارصتخملا

 .[/9:نارمع لآ] 4 َنوُسُرَدَم رنک اَميَو بلآ نومی مشک اَمي نکنید اوو

 نأ نوُبرُي «هرابك لبق ملعلا لئاسم راغصب نوءدبي نيذلا مه نييناّبرلا نإ

 .كلذ دعب مظعتو ربكت مث اهتاساسأو اهوصأ نم أدبت ءايشألا

 اًضحي الو «بعتي اذهف هالعأ نم اًموجه ملعلا ىلع مُج يذلا امأف

 اكس نذإب- يذلا وه اذه ٍجّردتيو لوصألا نم أدبي يذلا |نيب «ءيش

 .ميِلّسلا هاجتالاو حيحصلا

1 
 ]ا اأو مَنَ ِنَم لا لَو مروه ني تونا اأ 2

 .[۱۸۹:ةرقبلا]

 3 مث الكي مث اًريغص لالا أدبي اذامل هةّلهألا نع اولأس ءالؤه
 ا ىلإ مهَهّجوو ؛مهيلع هللا ٌبّتَعف ؟الاله وعي ىتح ٌرغصي مث لماكتي
 .اهباوبأ نم ملغلا َتويِب اوتأي نأو «مهعفني

 يف محل ةذئاف ال اذهف .هربكو هرغصو هلاوحأو لالما نع لاؤسلا امأ

 اوفرعي سانلل َتيقاوم اهلعج هللا نأ يهو ءاهدئاوف ممه نيب الل تيم ىف

 .كلذ ريغو .لاجآلاو تالماعملاو تادابعلا

 | هنأل ؛ةلهألا ةقيقح نع مهاَؤَس نع مُهّْب لو ةّلهألا دئاوف ىلإ مهدشرأف

 روهظ ال ملعلا باوبأ وهو نع اولأسي نأ يغبني ام ىلإ مههجويلو ةدئاف كلذ يف مه

 ةجاح يهف اهيلإ اوجاتحا نإو ءاهيلإ نوجاتحي ال يتلا ةيلوضُقلا لئاسللاو مث

 دع دع دز د ع



 فلؤملا ةمدقم

 .[1] ميحرلا نمحرلا هللا مسب :-هللا همحر- لاق
 ا 0 1:5:

 لوأ نإف « ب هللا باتكب ًءادتقا ةلمسبلاب ةلاسرلا هذه -هللا همحر-ادتبا[١]

 .«ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :هنم ةروس لك لبقو «فحصملا يف كرصب هيلع عقيام

 و هللا باتكب ًءادتقا «تافلؤملا يفو «بتكلا يفو «لئاسرلا يف اهب ةءادبلاف

 ىلإو «ءاسؤرلاو ءارمألا ىلإ بتكي منيح هلئاسر لوأ يف اهبتكي ناك لک يبنلا كلذكو
 نحرلا هللا مسب»:ب هتباتك أدبي مالسإلا ىلإ مهوعدي ضرألا راطقأ يف نم

 نأ ىلع لدي ام «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ب همالكو هثيداحأ حتتفي هل ناكو

 بتك ام ا ناميلس ناك اك في لوسرلا ةنس «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ب ةءاذبلا

 نإ املا اب كانه :«ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ب هباتك أدب أبس ةكلم سيقلب ىلإ

 ّلك يف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :ب ءدبلا يغبني .[٠۳-۲۹:لمنلا] 4 يديم أَ

 .ةلاسر لكو ءةميق هلو.«ةيمهأهل فّلؤم لكو «ةّيم"



 : ىلوألا ةلاسرلا

 ملعلا رصعلا ةروس اهتنمضت يتلا عبرألا لئاسملا

 رلا نمحرلا هللا مسب» :ب مهلئاسرو.متافلؤم نوءدبي ال نيذلاف اذه ىلعو

 اإ كلذ ببسب ابرو ء4 هللا باتكب ءادتقالاو «ةيوبنلا ةنسلا وكرت ءالؤه

 ب» نم تلخ اذإ اهنأل ؛ةدئاف اهيف سيلو «ةكرب اهيف سيل مهلئاسرو هذه

 1 :ةدئافلا ةعوزنم اهنإف ««ميحرلا نمحرلا

 رني مهو نس اهنأل ؛اهوكرت نإ ؟«ميحرلا نمحرلا هللا مسب» اوكرت اذامل

 ٍ .اذه لث هبنتلا يغبنيف «ةنسلا نم رِفَْي نم نودلقي وأ «ةنسلا

 ع
 :[۲۱-فا تحرک

 :هانعمف ؛ملعا :لاق اذإف «عوضوملاب مامتهالا ىلإ ريشت ةملك «ملعا» :هلوق [1] : ٠

 يتلا عوضوملا ةيمهأ ىلع ّلدت ةملكلا هذهف مهم ٌدمأ كيلع هيقليس يذلا رمألا نأ

 ا

 .هللا مساب ةناعتسالا :(ميحرلا نمحرلا هللا مسب» ىنعمف

 00 نيعتس ا :هريدقت فوذحمب + قاعتم تم «رورجمو ا هللا مساب :هلوقف

 ام ىلع ءيشلا كاردإ وه :ملِلاو ءمّلعت :يأ ملا نم رمأ لعف :ملعا ىنعمو 23+ اعتساو ءابب اًكربت ميحرلا نمجرلا هللا مسب :ب ئدتبأ :وأ «ميحرلا نمحرلا
 :عقاولا ىبط لع ءيشلازوصت را ءعقاولا ف ن تسي ناسنإلاف «لئاسرلاو بتكللو مالكلل ميظع لطم يهف

 2 اب كرش 3 یادی

 ا 3 و

 فالخ ىلع ءيشلا روصت وأ «عقاولا يف هيلع وه ام فالخ ىلع ءيشلا كاردإو سا همساب كربتيو ءاهتي

 .ملعلا ٌدضوهو ءلهجلا وه عقاولا

 نأب ملعلا ةبلطل وعدي خيشلاف «ملعلا بلاطل ٌءاعد اذه «هللا كمحر» :هلوق 8
 هنأو «مّلعتملاب مّلعملا نم فّطلتلا هيف اذهف ك هتحر مهيلع يقلي نأو هللا مهر

 امأ «همّلعم ىلع لبقيو هيف كلذ رّثْؤي ىتح «حلاصلا ءاعدلاو .بّيطلا مالكلاب أدبي
 0 اذه نإف «بسانملا ريغ مالكلاو ؛يساقلا مالكلاب مّلعملا ن اذ

RFداع  



ikلا حرش ةلسلس  

  << oasesلئاسم عبرأ مّلعت انيلع ب ها ][:

 .[:]ْمْلِعْلا لوألا 3
ESEبيب  

 «ليلج ملاع نم ءاعد اذهو «هللا ةمحر يف تلخد اذإ «ةرخآلاو ايندلا ىف اند ا ینا 5 5 31 1 1 3 ١ نوكت.هللزإف» قلل كز اذا ةر لاب كلل اءاعو هلا كمر عادت اف للا مالكلاو “هيلع ءانثلاو هل ءاعدلاب هبطاخُي نم عم تفطلتلا :ركنملا نع

 للا انش نإ لوبقلا هل جرب حلات

 1 اتا ا 1: ارك يذلا الإ نسخا ىه ىلاي دل بّتكيصلا هَ e do وه تا Ti ٌتقاَعيَو 3 بايام وه :بجاولا ««بجيد :هلوق [#]
 .[45:توبكنعلا] © درشت مل نو ديو هلو اُهَلِإَو كحل أو و دخ ع

 E ê اورباكو ءاودناعو «باتكلا لهأ نم اوملظ نيذلاف

 راڪلا ٍدِهَج ُنّيلآ اجايو ل ھا متنا نع
 نوقفانملا .[7:ةبوتلا] 4 ٌريِصَمْلا شيو ر واو ع عا

 و مه اًعدر ةظلغلاب مهيلع ٌدَّرلاو مالكلاو ةجحلاب نودهاجي امنإو «حالسلاب

 ءال 4 ايلي وَ مهيأ تف مهن لف :مهيف ىلاعت لاقو
 ل نوديري لب حلا نودیرب الو ,ةراكمو دنع لهآ مع أل ؛ٌصاخ ٌباطخ مهل

 ا .مهب قيل ب نوبطاخي ءالؤهف ؛سانلا

 ارب هنأل ؛فطُتلاو ةمحرلاو قفرلاب بطاح اذهف دشرتسملا بلاطلا امأ

 .ةدئافلاو ملعلا ديريو

 .هكرت يف ٌباقع الو هلعف يف ٍباوث ال «حابملاو .هكرات بقای الو هلغاف تائام
5 
 لب ؛حابملا نم الو < «بحتسملا نم وه سيل رمألا اذه نأ ينعي «بجي» هللا ل

 .ينيعلا بجاولا نمو

 :لقي مل «بجاولا نأش اذه نأل ؛مثأن اننإف لئاسملا هذه لمت انكرت 1

 تح ا TD A او E oy :لاق لب ؛انل نسحتسي وأ انل بحب

 ةيانع ىلإ جاتجي مّلعتلاو مّلعتلاب الإ هيلع ٌلَصحي ال ملعلا نألو «مئأي هكر

 .مّلعتلا وه اذه «بلق روضح ىلإو مهف ىلإ جاتحيو «تقووا 1

 لاسي نأ بجي اال ؟لئاسم تيس :تحابم :ينعي :(لئاسم عبرأ» :هلوق

 .اهب یتعیو ءاهنع

 بجي يذلا وه هنأل ؛يعرشلا ملعلا وه انه ملعلاب دارملا :«ملعلا» :هلوق 1٤1

 وأ ٌينغ ءب وأ رح «ىثنأ وأ ركذ ملسم ّلك ىلع اهمّلعت بجي لئاسملا هذه م

 .عبرألا لئاسملا هذه مّلعتي نأ هيلع بجي ملسم لك ؛كوُْعُص وأ ر



 .ملسم لك ىلع ينيعلا بجاولاب ئمنسي اهوهوءهلهجب دحأ رذعُيال مقا[ نير

 يتلا ةيعرشلا ماكحألا نم كلذ نع داز ام وه :ملعلا ماسقأ نم يناثلا شقا ا

 ماكحأو عيبلا ماكحأ لثم «هنيعب دحأ لك هجاتحي ال دقو ءاهعومجمب لالا اجا

 ماكحأو «ةحكنألا ماكحأو.ءاياصولاو «ثيراوملاو .فاقوألا ماكحأو «تالماعلا

 لب ؛اهمّلعتي نأ ةمألا نم درف لك ىلع بجي ال نكل ؛ةّمألل اهنم دال ذمه (تايانحلا ٠

 نم نيملسملا ةجاحب اوموقيل ؛اذه ىّمك ءايلغلا نم ٌدوصقملا هب لّصحي نم ّ
 ْنَم هب ماق اذإ يذلا ةيافكلا بجاو ىمسي اذه «كلذ ريغو ميلعتو ءاتفإو

 .اًعيمجاومثأ عيمجلا هكرت اذإو «نيقابلا نع ٌمثإلا هب طقس :

 لاقي ام نكل ؛هيلإ ةجاحب مهنأل ؛مسقلا اذه نومَّلعتي سانأ نم ةمآلل بالف ||

 دحأ لكل اذه ىتأتي ال دق هنأل ؛باوبألا هذه يف هقفتت نأ كيلع بجي :دحأ
7 

 بجي يذلا وهو ««ٌّيِتْيَعلا بجاولا» :ب ءاملعلا هيمسي ام اذهو

 يف ةعامججلا ةالصو ءءاسنلاو لاجرلا ىلع سمخلا تاولصلاف «نيملسملا نم

 ار لهن عين نأ نيملماملا قم درفت لک لع بجاو اذه «لاجرلا لع

 ا د : ينعي انباع بحي :لاق امنإو ءانضعب لع بجي :لقي لو ءانيلع
 | ٠٠ :نيميق لع ملعلا نآل ؛نايعألا ىلع هملعت تحي يذلا ملجلا نم

 ' الام وهو لاه حا كل ل نامل لع ها بع اهتلرألا

 إو «ةالصلا ٌماقإو «ناتداهشلا :يه يتلا «:ةسمخلا مالسإلا ناكرأ :لثم هب الإ

 0 9 لب هاهي نأ ملل زوجت ال ؛مارحلا هللا تیب لو «ناضمر ٌءوصو

 هلا ملسملا غب تالا لستار نإ نيقاهشلا شم لت نأل

 اهش | نومضم اذه «هبنجتي نأ لجأ نم اهداضُي ام ملعتيو ءاهب لمعلا لجأ

 : هلا تابجاوو ؛ةالصلا طورشو ةالصلا ناكرأ ملعتي كلذك

 و يلصي هنأ درجم سيل ءرومألا هذه ليصفتلاب مّلعَت نأ دال ؛ةالصلا

 لأ لمعلا اذه معي ال وهو المع ناسنإلا لمعي فيك «ةالصلا ماكحأ
 6 ۲7 عتب نأ بالف ؟اهماكحأب لهاج وهو «ةالصلا يدؤي'تفيك

 .اذه مّلعت نم ٌدبال ءةالصلا تالطبُمو

 ا حا ملعتيو «مايصلا ماكحأ ملعتيو «ةاكزلا ماكحأ ملعتي كلذك

 أ لجأ نم «ةرمعلا ماكحأو «جحلا ماكخأ ُمّلعت هيلع َبَجَو جحي نأ دارأ اذإف

 :عورشملا هجولا ىلع تادابعلا هذه

4 

 عب اذه مّلعت اذإ هنألو ؛ةمألا نم ةعاطتسالا لهأو ةردقلا لهأب اذه س

 نكمي ال هنأل ؛هسفنب هنع لوثسسم ٍدحاو لكف لوألا مسقلا فالخب بجاولا

 ىلع بجي :لقي ملو ءانيلع بجي :خيشلا لاق اذهلو «ملع نع الإ لامعألا هذه لب

 ايوجو انمدحاو لك لح يآ ءانيلع بي لاق ليو مهضعب لع : ١

3 
 ةمألا ىلع بجي يذلا ملعلاب دارملا نأ :لئاسملا يف لوخدلا لبق اًضيأ ملعنلو ١١

 .ةكيلوسرلا هب ءاج يذلا يعرشلا ملعلا هنأ ءابنافك وأ ايي ابو



 370 ةثالثلال را حرش ةلسلس 25

 0 ج رعمو «هللا ةفرعم وا .<ه”ه< ! +++! 00000000 [] بن ٌةفرعمو هللا ةف

 .هللاب ذايعلاو ءءاقَّشلا ىلإ لوئي يذلا اذهف «هتايح يف عياضؤم ناو ا

 ةفرعم وهو ءادارفأو ةعامج انم بولطملا يعرشلا ملعلا وه اذه :«ملعلا» :هلوقؤا +
 ام لوأف هل كيرش ال هّدحو هتدابع وهو ءانيلع هقح ةفرعمو «هتافصو ةئايسأب هللا

 او تايضايرلاو باسحلاو فرج لاو تاعانصلا ملعك يويندلا ملعلا امأ

 اع بنت هيلإ ٌةمألا تجاتحا اذإ بجي دقو همّلعت ابك جابم ملعلا اذهف
 ٠ لجأ لع قات هللا ذأ يذلاو ءةنبسلاو نآرقلا يف دوصقملا محلا نه نيل نكل

 .يعرشلا ملعلا :دارملا .ىايبنألا ٌةئرو ءاملعلا» :كيبنلا هيف لاق يذلاو

 | ٠٠ ي نمو بلغ مإ:الق هلهج نمف يويندلا ملعلا امأو
 5 | | ا داسنإلا تاب راز ویا پاتر هيلع ایا ریت الاب ےک

 هوصخ يعرشلا ملعلا لهجي وهو تام نم نكل ؛ةمايقلا موي هيلع ذخاؤي مل
 غ ذلا ؟لأست مَ اذامل ؟ملعتت مَ مِل «ةمايقلا موي هنع لأسُي هنإف ءيرورضلا

 ان ب اذه هلم يبنو ءينيد مالسإلاو ؛هللا يبو : :هربق يف عضو اذإ

 .هتملعتو هللا باتك تأرق :لوقي ؟اذه تلّصح نيأ

 .هدبعي فيكو الو هبر ٌةفرعم وه ذبعلا لع

 نمف «هتاقولخو «هتایآب هفرعي ؟هّبر دبعلا فرعي فيك «هللا ةفرعم وهو» :هلوق [5]

 .-هللا ءاش نإ- اذه نايب يتأي امك ءرمقلاو سمشلا : :هتاقولخ نمو ءراهنلاو ليلا نقي

B7وه هنأ 84 هللا فرع نآرقلا أرق اذإ «ةينآرقلا هتايآو ةينوكلا هتايآب هللا فرعي  

 ضر لاو تاومشلا قرام رس يذلا وه دنأو «ضرألاو تارشا ناك

 .٠ =“ "1 5 5 و 7 0

 نآرقلاف «ميحرلا نمحرلا هنأو ريدق ءيش لك ىلع وهو «تيمُيو يبحي يذلا وه هل 1 1

 انقلخ يذلا وه هنأو معنلا عيمجب انيلع معنأ يذلا وه هنأو ٠ لك هللاب فرعي 8
 .هلاعقأو هتافضو هتسأب لا كبر تفرع نآرقلا تأرق نإ قل > هاه :لوقي هنإف هربق يف لئس اذإ هنإف كلذ نع ضّرعأ ي ] فاه هاه :لوقي هنإف هربق يف لئس اذإ هنإف كلذ نع ٌضّرعأ يذلا امأ
 0 35 8 2: نا . 5 ر 4

 يعلاو- اّران هربق هيلع حّجؤي اذهف «هتلقف اًئيش نولوقي سانلا تعمس
 رخو «قّللا اذه قلخ يذلا وه هنأ 46 كبر تقرع نوكلا يف ترظناذإو 0 : م . 5 00 5 ا

 رانلا رفح نم ةرفح يف حبصيو «هعالضأ فلتخت ىتح هيف هيلع قيضيو

os te:4 هللاب ملعلا وه اذه لقي هملعو هتمكحب هتمكحب ءارجأ و توكل اذه 0  . 
 و «ملعتي مل وهف. ”تتولتال :وأ- «تيلتالو ءَتْيَرَدال» :هل لاقيف ءالت امو

 ةطساولا وهو ؛ قو هللا نع غلبملا وه هنأل ؛ةيذمحم وه هيبت ةفرعمود :هلوق | 2 5

 هَبَسُت فرعتو ؟وه ْنَم فرعت «هفرعت نأ َّدبال «ةلاسرلا غيلبت يف هلك هللا نيبو أن
 | رثإب ؛لمعلاو لوقلا لبق ملعلا :باب «ملعلا باتك يف اًقيلعت يراخبلا هجرخأ (1)

 € ءادردلا يأ ثيدح نم (۲۹۸۲) يذمرتلاو «(۲۲۳) هجام نباو ء(۱٤۳۱)دواد وبآو
 ائی اخ ملسم هجرخأو «(۱۳۳۸) سنأ ثيدح نم اًرصتخم يراخبلا هجرخأ (1)

 ۳) ليوطلا فذ بزاع نب ءاربلا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو ء(۲۸۷۰) 4۶ سنأ

 ةوعّدلاب ماق فيكو «ئحولا هأدب فيك فرعت ثل هب ءاج ام فرعتو .هدلب فرعنا

 :راصتخاب ولو 5لوسرلا ةريس فرعت (ةنيدملاو ةكم ف لق اى



 ةثالخلال لن i kA ثةلسلس

 .[9/] ةلدألاب [5] مالسإلا نيد ٌةفرعمو
 ملعلاب لمعلا :

 بع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم وه :ككلوسرلا
 او ةالصلا هيلع- ميهاربإ ىلإ يهتني يذلا فيرشلا يوبنلا بسنلا نشل

 7 اذامو « نك هللا نم يحولا هءاج فيكو «ةثعبلا لبق شاع فيك فزعتو

 اب قبلي الو قلك هتريس ةساردب كلذ فرعت «هتثعب دعب -مالسلاو ةالصلا
 'لوقعم ريغ اذه !؟هفرعت ال تنأو اًصخش عبتت فيك كي لوسرلا لهجي

 .[۸] هب لمعلا :ةيناثلا
 و وج ل ل0

 نافرعلا وأ محامل لاق نانا لوس لامق هلا نوک :ةيفاشلا ةيفاكلا يف ميقلا نيالا

 نالف يأر نيبو لوسرلا نيب 2٠ ةهافس فالخلل كبصن ملعلا اس ١
 ۴ لب ؛ةيلوسرلا اذه نيد وه يذلا :«مالسإلا نيد ةفرعم» :هلوق ]11

 3 ال «هب بلاطم تنأو هعابتاب كرمأ يذلاو «هدابع هب رمأ يذلا رك هللا
 ءأطخ اهضعب يف وأ اهيف نوكي دقو كي هلوسر مالكو هللا مالک ت

 ءةيوبنلا ثيداحألاو «ةينآرقلا تايآلا يه ةلذألا نإ ءاملعلا مالك تسيل ةل , 7. .لسرلا عيمج نيد وه مالسإلاو «نيدلا اذه
 3 رلا نم ًالوسر عبتا نم لكف «ماعلا ىنعملاب مالسإلا مهنيد لسرلا لك

 يج لسرلا نيد هنإ م مالسإ وم ا < ا يد أ ماعلا هاتعمب مالسإلا اذه .هل دحتوم هَل داقنم لق هلل
 و كرشلا نم صولخلاو «ةعاطلاب هل دايقنالاو «ديحوتلاب هلل مالستسالا وه

 .هسفن يف ليلد هنأ ال كلذل نيبمو حضومو حراش وهف ءاملغلا مالك امأو

 يه اهنأل ؛-هللا همر خيشلا اهب أدب ءساسألا يهو «ىلوألا ةلأسملا يه هذه

 . أدبي« هللا لإ ةوعذلاو ميلعتلاو مّلعتلاب ساسألابو ةديقعلاب أدبي انإو ؛
 .ساسألا يهو ءلصألا يه األ ؛ عل ا

 دبال لب ؛مّلعتيو مّلعي ناسنإلا نأ ىفكي ال هنأل ؛ملعلاب :يآ «هب لمعلا» :هلوق[] ١

 الإ اًمفان ملعلا نوكي الف «ناسنإلا ىلع ةجحن وه نإ لمع نودب ملعلاف :هملعب لمت ١
 .ةريلطب ىلع هكرتو قحا فرعهنأل ؛هيلعكوضغماذهف لمعي لو َمِلَعَْماملاَل ١

 :لوقيمطأتلاو

 نثولا ِداَبِع لق نم ٌبذعم 2 نلمعي مل هملعب مل 2

 رأل كا دمحم هيبن هب هللا ثعب يذلا وهف صاخلا هانعمب مالسإلا امأ

 رصحنا مالسإلاو «-مالسلاو ةالصلا هيلع- هنيد الإ نيد ال 5ل وسرلا
 ب دعب ملسم انأ :لوقي ينارصنلا وأ «ملسم انأ :لوقي نأ يدوهيلل نكمي الف

 رك نإ لف :ىلاعت لاق هككهعابتا وه يبنلا ةثعب دعب مالسإلاف «هعبتي ال وهو
 خلا هانعمبو «ماعلا هانعمب مالسإلا وه اذه .[۳:نارمع لآ] 4مل كبي نوعیت

 لا نمو «نآرقلا نم ةلدألاب انإو ؛ديلقتلاب ال :«ةلدألاب» :هلوق 1

 .ملعلا وه



 JENK ةثالغلا ل د ةلساس ١ ل 6
 ا

 هيف ىذألا ىلعربصلا ملعلا ىلإ ةوعدلا

 ]ا "1 هيف ىذألا ىلعُدمّصلا :ةعبارلا 5 .[9] هيلإ ةوعّدلا :ةثلاغلا

 | لانلا حبب رمت نم لوأ نم نإ» :فيرشلا ثيدحلا يف ٌروكذم اذهو

 ملعلا ةرمث وه لمعلاو «لمعلاب نورقم ملعلا ' "«هملعب لمعي مل ملاع
 «لفتعلا لجأ نم لزنأ نإ ملعلاو ءاهيف ةدئاف ال «رمث الب ةرجشك لمع

 الا ناك اذإ «هبحاص لع ًالالضوًالابو نوكي ملع نودب لمعلا نأ امك

 المع لمع نم» :ةلككلاق .هبحاص ىلع بعتو لابو هلمع نإف و نودب

 محملا رضا انيهاإل:ةعكر لك يف ةحتافلا يف رقث اذهو "' در وهف

 بجاولاف «هيلإ ةجاحب سانلاو ءهنم سالا مرحتو هنزتخت كل كلب يل قل

 سيل هايإ هللا كلّ يذلا.ملعلا اذه ءريخلا ىلإ سانلا ةوعدو نايبلاو غبلبتلا كَ

 عضال بدبي خام تيرم هركتحت الف «كريخلو كل وه اينإو «كيلع

 هلأ َقَكِ ها َدَحأ دو :ىلاعت لاق «سانلل هنايب نم دبالو هنن یا

 .[۱۸۷:نارمع لآ] 4 موم الو ساتل مم نل بتكلا

 اورشني نأ لجأ نم هلا مهمل ام ساتل اوني نأ العا لع هنا هنآ قايساذه

 ةالصلا مهيلع- لسرلا لمع اذهو «رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا اوجرخيو رب

 نمو نأ ريب لع هلأ لإ وعدا جليس وذم لف :ىلاعت لاق ېهعبتا نمو

 ةقيرطو فيل وسرلا ةقيرط هذه .[۸١١1:فسوي] (تكريكر شمل نِ أنآ آمو رها نيشو ىا

 «ةوعدلا ىلع رداق وهو عدي مل نمف ل هللا ىلإ ةوعدلاو لمعلاو ملعلا 7 ١

 © ثيدحلا يف اك ةمايقلا موي ران نم ماجلب مجلي هنإف ؛همتكو ؛ملع هذ

 .اًدج مهم هنإف «كلذل هبنتنلف «مهيلع بوضغملاب

 ةن يف لمعيو ناسنإلا ملعتي نأ يفكي ال :يأ «هيلإ ةوعدلا» :هلوق 1
 الو هريخل اًتفانو .هسفنل اًمفان نوكيف هريغ وعدي نأ دبال لب ؛ 6 هللا ىلإ

aاخ لوآ ةثالثلا كئلوأ» :هيفو ؛ليوط ثيدح وهو (۲۳۸۲) يذمرتلا هجرخأ )١( ىهنو فورعملاب رمأو «نمانلا اعد نم نأ مولعم :«هيف ىذألا ىلع ربصلا» :هلوق 11 3_3  

 ةريره يبأ ثيدح نم (؟37و ۲۹۱) هجام نباو «(۲۹۴۹) يذمرتلاو «(۳۹۵۸) دوادوبأ هج 2 8 .ههظ ةريره يبأ ثيدح نم .«ةمايقلا موي رانلا مهب
 ««ةمايقلا موي ران نم ماجلب هللا همحلا ؛همتكف ملع نع لئُس نم» :ةكي هللا لوسز لاق :لاق ف ج ا

 امن اع متك نم» :5 هللا لوسر لاق :لاق نفذ يردخلا ديعس يأ ثيدح نم (170) هجام نا ر لاق :تلاق اغ ةشئاع نع (11()17/16) ملسمو ء(۲۹۹۷) يراخبلا جرخأو
 .«ران نم ماجلب ةمايقلا موي هلل همجلأ «نيدلا رمأ «سانلا رمأ ين هب هللا ع .(ةراوهف هنم سيل ام انرمأ يف ثدحأ نم»



 | حرش ةلسلس ا

 وإ © رخ یت نضل Eî :ىلاعت هلوق ليلدلاو

 .[11] [58-١:رصعلا] 4 ٍرْبَصلََي ْأَوَص اونو ّيحْلاي أوصاوتو ِتاَحِلَصل أوُلِمَو

een 

 نإ 9 تسلا : ويلا نتا ا يشب :نلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلا :لاق ع
 4 رلي ْأوَصاَوَو حلا وصار تحصل أون اليو أوما« بلا ار هل سانلا نم اًريثك نأل ؛رارشألا نم ىذألل ضرعتيس هنإف «ركنملا نع

 نوكي ال ناهيإلا نأل ؛ملعلا :ىلوألا ةلأسملا يه هذه ءاونمآ نيذلا الإ =: هوعدي نم ءاج اذإف ءةلطابلا ءاوهألاو تامرحملاو «تاوهشلا نوديري لب

 .ةلدألاب مالسإلا نيد ةفرعمو «هيبن ةفرعمو « و هللا ة ةفرعم وهو 0 ” لعفلاب وأ لوقلاب لف در مهنم نوكي نأ دبالف ؛مهتاوهش نع مهدريو
 ملعب ال

 .ملعلاب لمعلا اذه «تاحلاصلا اولمعو :ةيناثلا ةلأسملا ٠ 1 ىلع ربصي نأ :هللا هجو ديريو «هلا ىلإ وعدي نم ىلع بجاولاف

 .لمعلاو ملعلا ىلإ ةوعدلا هذهف «قحلاب اوصاوتو :ةثلاثلاةلأسلا ءالسلاو ةالصلا مهيلع- لسرلا كلذ يف هتودقو ؛هلل ىلإ ةوعدلا يف رمتسي
 .لمغلاو ملعلا ىلإ ةوعدلا ليبس يف ىذألا ىلع ربصلاب اوصاوتو :ةعبارل لسا ٠ ال نع يقل مكو ؟سانلا نم يقل اذام #4 دمحم مهقاخو مهتريخو

 .4 رَصعْلاَول : يملا هر كذ يلا لاوقألا نم هيف اولاقو .نونجم :اولاقو «باذكو رحاس :اولاق ؟لعفلاو

 .مسقلا واو :واولا ٠ ىلإ مهاعد ال ةي هبقع اومدأ ىتح ةراجحلاب هوفذق «ىذألاب هولوانتو «نآرقلا

٤ 2 Ber . 2 .نامزلاو تقولا :هب دارملاو ةرسكلا هرج ةمالعو رورج هب مسقم مسا :رصعلاو يقو ؛هؤدّدهو لتقلاب هودعوتو «ةبعكلا دنع دجاس وهو هرهظ ىلع روزج الس 2 1 . 
 ءاش اهب مسقي -العو لج- هللاو «قولخ وهو تقولاو نامزلاب ىلاعت هللا مسقآ 3 تيعابر اورسك «-مالسلاو ةالصلا هيلع- «یرج ام هباحصأ یلعو هيلع ىرج
 نم ةيآ هيفو «ةيمهأ هل ءيشب الإ مسقي ال هللاو .هللاب الإ مسقي ال قولخملاو لف 5 هن 4 هللا لإ ةوعدلا يف ىذأ اذه لك «هللا يبن وهو «ةرفح يف عقو فب هسأر

 اذإ ليللابو ءرصعلاب هللا مسقأ كلذلو «ةيمهأ هلو ةربع هيف نامزلا اذهف التت © دلا هذه موقي يذلل دبالف «-مالسلاو ةالصلا هيلع- قلخلا لضفأ وهو
 8 لاب مسقأو ی ى ىلع هنأ ماد ام «ربصي نأ هيلع نكلو ؛هتوعدو هنابإ بسح ىلع ىذألل

 لك لاق «هللا ريغب فلحت نأ انل زوجي الو للاب الإ مسقي ال هنإف قولخملا ام 5 هللا نم رجأ ؛هتانسح ةفك يف وهف ىذألا نم هلاني امو هللا ليبس يف وهف «لمحتيو
 .(كرشأ وأ رفك دقف هللا ريغب لح ن يلد نم له «ليصفتلاب اهمّلعتت نأ بجي عبرألا لئاسملا هذه ]١١[

 7 ال هنأ انذعو وهو ءاهملعت انيلع بجي عبرألا لئاسملا هذه نإ ؟خيشلا هلاق
 7 ؟ليلدلا نيأف «ليلدب الإ

 .ه5 رمع نبا ثيدح نم:(010١) يذمرتلاو ,(م7ه1) دواد وبأ 1



 «ثانإلا الو ءروكذلا الو ءديبعلا الو ءرارحألا الو «ءارقفلا الو «ءاينغألا الزل 40, تيمضيلاوأ: طاب لحلف اًقلاخن ناك ما :لاقو

 اذإ كالهو ةراسخ يف :يأ ءرسخ يف مدآ ينب لك «قارغتسالل ناسنإلا يف ا لإ ىه ام تربع هيفو ةيمهأ هل اهب الإ مسقي الو یاش اب مسقي هللاف

 .مهرضي ايفو هللا ةيصعم يف هولمعتساو «نيمثلا تقولا اذه ا ا اذه ءاهضراقتو«راهتلاو ليللا بقاعت ةميظع ربعلا ؟نامزلا

 نومي «تقولا مهيلع لوطي ءسانلا نم ريثك دنع صيخر وه يذلا تقول اننا ا ماطلا اذه لع اات هاته ٌرصعيو اذه الوب انه نم داي
 ةلطعلا ءاضقل جراخلل نورفاسي وأ «تايهلملاب نوتأي «تقولا لتق دي رن ل Bi الو

 / ثداوخلا نم تقولا اذه يف يرجي ام مث لو هللا ةردق ىلع ليلد اذه

 5 اذه تقولا اذه يف يرجي ام «تاربخلا نمو معنلا نمو «بئاصملا نمو

 :ىلاعت لاق «حلاصلا لمعلل لاحم راهنلاو ليللا نإف كلذكو
 ر 2 هع

 نأ دارأ ْنَمِل» :اذه اذه فلخي «نابقاعتي :يأ 4ًةَمْلح َداَمَنلَو لَا

 نوكيس هوعيضو هوعطق نيذلا ءالؤهف «تقولا عطقل نوحزميو نوكحضي وأ 1

 ملت: ا ر بس

 «ملعلا :يه تافص عبرأب فصتا نم الإ كالهو ةراسخ يف مدآ ينب

 .ىذألا ىلع ريصلاو «هللا ىلإ ةوعدلاو « کک

 .ةراسخلا هذه نم اج عبرألا تافصلا هذبب فصتا نمف

 .هللا ةفرعم وه يذلا ملعلاب الإ هللاب ناريإلا نكمي الو :

 «تابحتسمو «تابجاو نم ةحلاصلا لامعألا اولمع :يأ « ٍتَحَِّصلَأ اوليَعول هلا بسكلاو لمعلا لاجم امه «راهنلاو ليللا ريغ كدنع ام «راهنلاو ليللا

 ايندلل لمعلا ىتح «مهايندو مهنيد يف مهديفي اب تاح اصلا لمعب مهتقو 04 .رصعلاب هللا مسقأ كلذل دئاوفو ربع راهنلاو ليللا يف «ةرخآلاو

 مهما «ةرخآلل لمعلاب فيكف ةعاطلا ىلع ةناعتسالا هب دصق اذإ رجأ هيفو ريح 1 ؟مسقلا باوج وه ام

 ادحأ نئتسي مل مدآ ينب عيمج ناسنإلا 4رن يَ سنا نإ :هلوق وه

 ا
 . رك نأ دارا نمل : تاءارقلا ضعب يفو 0 ناقرفلا] (اروڪش

 لاجو و هلل ةعاط يف (هلغتسا نمل ميظع بسك راهنلاو ليللاف

 .كعفنيو كديفي ءيش يف هلمعتست لب ؛تقولا عي

 ل هللا ىلإ اوعدو ءركتملا نع اوهنو «فورعملاب اورمأ € ّيَحْلَ 9

 . 4 هللا ىلإ ةاعد اوحبضأ «سانلا يف ريخلاو ملعلا اورشنو «عفانلا ملعلا : .هفلظ رمع نبا ثيدح نم (7901557) ملسمو «(1۱۰۸) يراخبلا هجرخأ (۱)



 بئاصملا دنع نكلو ؛اهنم رفنيو ؛هللا ىلإ بوتي لب ؛اهيلع ربصي الف بئاعلا ىف

 مو ا

 يسلك اف وکی ني مما امو :ىلاعت هلوق يف اك ءاهتلعف بونؤ |

 سبحلا :ةغللا يف ربضلاو ماني ام ىلع اوربص 4 ربل أَوَصاَوتَول

 :عاونأ ةثالث وهو هللا ةعاط ىلع سفنلا سبح :انه

 .هللا ةعاط لع ربص :لوألا
 .[٠7:ىروشلا] © ٍريِثَك نَعأ

 روشلا] © ٍريِثَك نع أوو .هللا مراح نع ربص :يناثلا

دحأ وأ بيرق وأ هدلو وأ هلام وأ «هسفن يف ةبيصم ملسملل تلصح اذإ
 هناوخإ 

 .هللا رادقأ ىلع ربص :ثلاثلا
 006 نيالا اإ بذل :ىلاعت لاق «باستحالاو لاب هيلا

 م كبور د ةَمخَرو ْمُهَبَز نم ٌتَولَص مَع كيلو 3 ] نوجد هَل رتو E ren el هي كد

 جلا ىلعو «مايصلا ىلعو ةالصلا ىلعو ؛ةعاطلا ىلع ناسنإلا اهربصي نأ
 ' .هللا ةعاط ىلع اهسبحيو اهرّصي «رومألا هذه هركت تناك نإو هللا

 .ربصلا وه اذه .[1017/-107:ةرقبلا] «

 كيلعف «بئاصملا نم اذه نإف هَ هللا ىلإ ةوعدلا يف ىذألا ىلع ربصلا :كلذ نمو

n 

 نأ لع بجاولا نم سيل :لاق ههركي ءيش ههجاو اذإ نکل ربنا لعف ديري س
 هللا ىلإ ةوعدلا كرتي ءاتلعم ناك نإ ميلعتلا كرتي مث ءرومآلا هذه يف يسفنا

 فورعملاب رمألا كرتي ءدجتسملا ةمامإ كرتي دجسم بيطخ ناك نإ ةباطخل

 .ىذألا نم هلان ام ىلع ربصي مل اذه ءركنملا نا

 ملو قح ىلع تنك نإ امأ «باوصلاو قحلا ىلإ عوجرلاب كيلع اًنطخم تنك اذإو

 روجأم كنأو ب هللا ليبس يف اذه نأ رعشتساو «باستحالاو ربصلاب كيلعفا

 فيكو ىذألا نم «-مالسلاو ةالصلا مهيلع- ءايبنألل لصح ام ركذتو

 . 54 هللا مهرصن ىتح هللا ليبس يف اوده جو

 لاو «تامرحملا ديرت سفنلا هللا مراحم نع ربص :يناثلاو

 ب اذهو «تامرحملا نع اهسبجيو اهطبري نأ دبالف ءاهيلإ عزنتو ءاهيلإ

 || اع سيل نم مرحلا تاوهشلا نع سفنلا عنم لهسلا نم سيلو
 .تامرحملا ىلإ حنجتو هيلع بلغتت

 ذاسنإلا بيصت يتلا بئاصملا «ةمؤملا هللا رادقأ ىلع ربصلا :ثلاثلا

 ءاضق ىلع ربصي نأ دبال ءناسنإلا بيصي ضرم وأ «لام عايض وأ «بيرق

 02 سبجيو ءطخستلاو ةحاينلا نع ناسللا سبحي لب ؛طخستي الو عزجي ال

 اا ىلع ربصلا وه اذه «بويجلا قشو ءدودخلا مطل نع حراوج لا سبحيو



  ! i. SEKهلال _ 3 ۰

 .لمعلاو لوقلا لبق ملعلا ٌباب :-ىلاعت هللا همحر- ىراح : الإ هقلخ ىلع َةَّجح هللا َلّرنأ ام ول :-هللا همحر- يعفاشلا لاق

 .[1؟:دهع] نل كلذ د فغا کا لإ  نآ ددا ا مهتفكل ]١11[.

 ١1)[. لمعلاو لوقلا ا 1
 5 دالاس ر يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا وه :«يعفاشلا» :هلوق 31

 ٠۲٠٤ ةنس يفوت «بلطملا ينب نم «شيرق نم وهو «عفاش همسا عبارلا ىلإ ةبسن «يراخبلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم مامإلا وه :ىراخبلا [رر ْ

 ا هذه يف نب هللا نأل ؛ةلاقملا هذه لاقو «ةعبرألا ةمئألا بحاص «ت هللا همحر - ظفحلا لبجو ثيدحلا لهأ مامإ «قرشملا هدا

 .هللا باتك دعب بتكلا حصأ وه ي لاا 5 .ةداعسلا بابسأو

 ىلع اينبم ناك اذإ الإ عفني ال لمعلا نأل ؛«لمعلاو لوقلا لبق ملعلاو

 ار 5 ا تماقف لامن هللا ليبس يف ىذألا ىلع ربصلاو .«ةوعدلاو

 O :لمعلا لبق ملعلا ملحت دقي فا لا بابسأ مكل تنيب دق ّنِإ :مه لوقي هناحبس هللا نإ ءةروسلا هذهب
 هل آل هنأ ركعات :ىلاعت هلوق ةمجرتلا هذه ىلع :يأ «ليلدلاو» : 4 .ةرصتخملا ةريصقلا ةروسلا

 .ملعلاب أدب ثيح 4 كلي ْ

 ؛لمعلا لبق ملعلاب هناحبس أدبف ؛لمعلا وه اذه «(رفَخَتْسأَوإ :ىلاعت ؛

 مث ًالوأ ملعلاب ناسنإلا أدبيف «هبحاص عفني ال ةنإف لهج ىلع ناك 3إ

 .ساسألا وه اذه ءةملت

 برألا تافصلا هذبب ناسنإلا فصتي نأ :ةداعسلا بابسأف

 7 نكل :عبرألا لئاسملا هذه ليصافت امه ةنسلاو ءهلك نآرقلاو
 | نصوصن ةيقبو «قلخلا ىلع ةجحلا اهب تماقف ةلمخم ةداعشلا بابسأ

 ش .عبرألا لئاسملا هذه ةنيبمو ةلّصفم

 ا ول .نماثلا يفكت ةروسلا هذه نأ يعفاشلا مالك ىنعم سيلو
 | بابسأ و ةداعسلا بابسأ اهيف نيب هللا نأل ؛مهيلع ةجحلا تماقأ اهنكل
 ري فاعل أ فرغأ الو ةداعسلا بابسأ فرعأ ال انأ :لوقي ةمايقلا موي دحأ
 .ةزيجولا ةرصتخملا ةروسلا هذه ارقي وهو



 دا ادهن 35 a 1 ر ش ةلسلس

 : ةيناثلا ةلاسرلا

 . اهب لمعلاو اهملعت ملسملا ىلع بجي لئاسم ثالث
 نمو لعف,ءاش نم «بابختسالا باب نم سيل:رمألا نأ ىلع لدي ب

 - .اهنإو «حبشلا يليق نم باجتإلا اذه سيل ل هلل نم مازلإلا باب نم مالا و
 .لئاسملا هذهب دابعلا مازلإ نم ةنسلاو تاتكلا يف لأ يف ق نا مب

 نيملسملا نم ىثنأو ركذ لك ىلع بجي :يأ ««ةملسمو ملسم لك ىلع بهي ۴

 نم ريثك يف لجرلا كراشت ةأرملا نآل ؛اًنانإ وأ اًروكذ وأ ءاًديبع را

 عاجلا ةالص بوجو لثم ؛مهب صتخي هنإف «لاجرلاب ليلدلا هّضخ امأ 1

 داهجلا لثمو «لاجرلاب ةّصاخ اَّئإف روبقلا ةرايز لثمو «ةعمجلا داسو

 :لاجرلاب صاخ نإ

 : .[1] -هللا كمحّرح ملعا
5 5 5 0 
 ااو ولس لك لع بجيل

 :ؤي ةملك اهنإ :قبس ايف انلق ةملكلا هذه :«ملعا» :هلوق 11

 .نقيتو مهفاو ملعت :اهانعمو ءاهدعب

 نأ لصألا نإف الإو مهب صتخي هنإف لاجرلاب هصاصتخا ىلع ليلدلا ل نأ ىف قبس انك اًضيأ اذهو «ةمحرلاب كل ءاعد اذه :«هللا كمحر» :هلوق
 و مظعأ نم اذه نإف «هبغريو هل وعدي نأو مّلعتملا عم فطلتي نأ

 | نع رني اذه نأل ؛ةظلغلاو ةدشلاو ةوسقلاب مّلعتملا لباقي نأ هل يغبني
 : لاو ةعفنملاو ةحيصنلا ديري هنأو .-هللا همحر- خيشلا نم حصنلا ىلع لدي

 .فيلاكتلا رئاسو «تامرحملا بتجتوتابجاؤلا يف ءاوس ءآس

 ةدابع نكمي ال هنأل ؛ءاسنلاو لاجرلا ىلع بجاو ملعلا ملم كلذ

 ءانبر ةدابع هب فرعن يذلا ملعلا ملعتب الإ اهلجأ نم انقلخ يتلا -الع
 مهفلاو ظفحلاو ءايلعلا نع يقلتلا :هانعم انه ملعتلا :(لئاسم ث ا نويقونطألا هفرع دقو تم دبل يذلا .ةديقعلا رومأ اهيسال مهنيد رومأ اوملعتي نأ ءاسنلاو لاجرلا ىلع 3 او «نيلوصألا دنع فورعم بوجولا :«بجي هنأ» :هلوق ]

 اذه ءاَتوَمَسي اك ةرخت ةعلاطم وأ ةءارق درج دارملا سيل :ملعتلا وه اذنه و كت :ىأ ءاذك بجو :لاقي ءرارقتسالاو توبثلا :ةغللا يف بوجولا
 ووو سس سس کا ا

٤ E:هكاردإو همهفو كلذ ظفح عم ملعلا لهأ نع يقلتلا :وه ملعتلا رق او «ضرألا ىلع تطقس :يأ 4 ايونج تو اذإفإ» :ندبلا يف ىلاعت  

 .حيخضلا ملعت .[۳ :٠ جل ا] 4 اوُمِحْلأو ان أوكل ءاهتيكذت



 ا

 E ھھھ ًالمه انكرتي ملو انقزرو انقلخ هللا نأب ناميإلا

 ضرألاو تاومسلا يف ام انل رخسف انتجاح هناحبس ملع «خيلاضملاو کالا .[] لمَ انكرتي ملو ءانقزرو انقلخ هللا نأ :ّكوألا

 ام ىلع كلذب نيعتسن نأ لجأ نمو «ةايحلا ديق ىلع انئاقب لجأ نم ا

 :3 هللا ةدابع رهو ىل

 ؛هب أبعُي ال يذلا كورتملا لمهملا ءيشلا وه :لمحلا :«ًالمع انكرتي ا
 ل

 اکا رفا و :لاعت لاف :ىذس الو اعبع انقلخ ان هيكل

 اك نإو ملعتلا يف يفكت ال اهنإف ةعلاطملاو ةءارقلا درج امأ

 8 .اهيلع راصتقالا يفكي الو «يفكت ال اهنكل ؛ةدئاف

 : تقولا اذه يف عقاولا وه اك بتكلا ىلع ذملتتلا زوجي الو

 ا (لوجلا نم كما اعتز دسافم هم لمع انج ريطخ بكلا
 ا ام لحبف ملاع هنأ یری ملاعتملا نکل ؛هّرح دنع فقيو لهاج

 8 .اًدج ةريطخ ةلأسملاف «ملع الب هللا ىلع لوقيو ملكتيو هللا

 ا ا «لئاسو بتكلا انإ ةرشابم بتكلا نم ذخؤي ال ملعلاف

 ا ا لئاسو يانا بتكلاو لج ديب الرج العلا نع خوت
 مدعلا نم اندجوأ :يأ .«انقلخ هللا نأ :ىلوألا» :هلوق []

 .[١٠١:نونمؤملا] 6 نوع ال اإ متو ا

 ارا
 N مو 2< ل 22غ Fr ® د 1 عل ع ا
 ل نب م ني تط کب رتآ ل یس ب نأ نضال بس و :هناع

 تومت مث دابعلا حلاصمل تقلخ. يتلا مئاهبلاك انقلخي مو ل د قأ لَ :ىلاعت لاق اک ءاّئيش نكن مل انقلخي 5 : لآ نِي نس نكنإلا َلَع نأ لح :ىلاعت لاق امك ءائيش نكن مل انقلخي
 :ىلاعت لاق اى هتدابعل انقلخ نإ ةيهنم الو ةرومأم الو ةفلكم تسيل اي 3 )0

 درشم نأ درا آو قر ني مهني ڈرا آم جا ڈین الإ یول نأ
 .[07-58:تايراذلا] 4 ٌنيِتَمل َوَّوَمْلا وذ قا ر ا

 .[١:ناسنإلا] اذ

 آخ دمو نيم لع وه كلْيَ لاق کلک لا :هناحبس لاقو

 9 «ءيشب سيل قلخي نأ لبق ناسنإلا ناك .[9:ميرم] 4 اًعِيَس كَ ر

 هیر لاب عملو حز نو ایک قبب ج الا ايحلا 14 تب مه مآ ءىش ربع نم اوقِلَح مآ له :ىلاعت لاق کب هللا وه هقلخو ها a 11 ¢ توشيح مه مآ ن رح نال مآ » :ىلاعت لاق لو هللا وه هقلخ

 اهيف دوزتن ةرخآلا رادلل قوسو ةعرزم ةايحلا امنإو ءءيش اهدعب سمت "ارسشلاو ماعطلا ىلإ قزرلا ىلإ جاتحن انك امل :«انقزرو» :هلوق



 ا 0و فوم ووو IGT سم

 45 کک کک ان اكول یری نيبتلا لما : :لاقف عهيلع و زاجنو بساجن مث ثعبن مث ءاهنم لقتننو تومن مث «ةحلاصلا لاعألاب

 1 ' تايآ كلذ ىلع ليلدلاو «سنإلاو نجلا قلخ نم ةياغلا يه هذه

 أولو أوثما براک رھ نأ ٍتاَديتلأ اوا لآ یک 9 , 8 ا ١ نإ م نع انب لقعلاو ةتاشللاو ءاوبللاو زرشنلاو تعبلا

 مي مهكرتي مث مدآ ينبل نوكلا اذه رخسي نأو «بيجعلا قلخلا اذه قلخي

 ةرخآلا رادلا يف لامعألا هذه جئاتن رهظت نأ دبالف «ثبع اذه «ةجيتن نودب

 .[37 1 :ةيئاحلا] 4 توم کام هال ا ايناس

 أ ِضّيأْلا ىف َتيدِسفُمْلك تحصل ليسو اوما“ بزا متت نأ ل
 .اًدبأ نوكي الو ءنكمي ال اذهف .[18:ص] €

 نالعو نالف ديلقت وأ انناسحتسا نم اهذخأن نأ زوجي ال ةدابعلا تناك

 يفو هللا ةدابع يف هرمع ينفي نم سانلا نم نوكي دق اذهلو

 الو هيلع اًقيضمو هيلع اًطوغضم اًمولظم نوكي دقو «ةجاح يفو

 ا لقاك سانلا قلم توكي نمكعلا:لعؤ: ايتدلا هذه ف هلمع

 5 07 ام بكنريو «يهتشي تش ي ام ىطعُيو مّعنتيو «ةايحلا هذه يف

 راجتيو طلستيو قح ريغب لتقيو «هاومأ لكأيو «مهيلع يدتعيو

EL SH 

 زوجي ال ةيفيقوت تادابعلا نأل ؛هدبعن فيك أنل نبت السر انيلإ هللا ل 2

 .هعرش اهب الإ ٤ي

 «-مالسلاو ةالصلا مهيلع- لسرلا هب تءاج ام ىلع ةيفيقوت

 نع مهنوهنيو ءمهءر نودبعي فيك سانلل اسي نأ لشولا لآل ر

 ل رج كادر اک هدب قيال ذه ترا ندب راک ذه

 (معألا تارمُث اهيف رهظتف هتءاسإب ء ءيسملاو ءةنانقتعإب نسحملا اهيف

 3 «ةنج امإ ءازج راد يهف ةرخآلا امأو 7 راد ايندلاف

 الإ ىه ام أولاَيَو ف :ىلاعت لاق ؛نويرهدلاو مما و
 '!ةياىلا] نوط الإ م نإ لع نم كلب مل امو "دمت الإ اگه امو او

 .روشنلاو ثعبلاب نونمؤي ال نيذلا ةدحالملا

 ةالصلا هيلع- لوقي اذهو «-مالسلاو ةالصلا مهيلع- لس

 عدبلاو «ةيفيقوت ةا در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع عى نب

 نم الإ تادابعلا ذخؤت ال ؛ضوفرم ىمعألا ديلقتلاو ءةدودرم ت٠

 a ءا لوسرلا اب ءا
 مصل



JEK ةو 

 وعرف لإ انلَسْ ج کیل اک ھس الوُسَر کک آنلَسَرَ اه :ىلاعتهلوز ]٥[. ١ راثلا لخد هاصع نمو «ةنجلا لخد هعاطأ نمف

 :UC لقت 4 لير E EEE لآ و 8 تا متاخ مع وه :«الوسز انيلإ ترا لب» :هلوق

 هاعملاو رفكلاو كرشلا نع اناهنيو « ل هللا دبعن فيك انل نيبيو ءانقلخ

 ع هيلع- ةمألا حصنو «ةنامألا ىّدأو «نيبملا البلا غلب دقوا لوسرلا

 مع غيزي ال ءاهراهنك اهليل ءاضيبلا ةجحملا ىلع انكرتو ءحّضوو نيو
 ع كنتو كمبو كك تأ مويا :ىلاعت هلوق يف اى اذهو

 .[:ةدئامل] ¢ ايد مكمل کک

 .ةنحلا لخد ؛هب رمأ ايف :يأ «هعاطأ نم» :هلوق []

 ع .رانلا لخد ؛هنع ىهن ایف :يأ «هاصع نمو» :هلوقو

 رلآ عِطي نم ]» :ىلاعت لاق ,نآرقلا يف ريثك هقادصم اذهو

 :ءاسنلا] 4٠١[.

Eيدوب يب عمسي ال» :5 لاقو .ةنجلا لخدي نأ ىبأ :يأ .«ىبأد » 

 «ةنحلا لخد هعاطأ نمف .«رانلا لخد الإ هب تئج يذلاب نمۋب ال مل 1

 .رفاكلاو نمؤملا نيب قرافلا وه اذهو ءراثلا ل 5

 اسر اإ 3 :ىلاعت وق «لوسرلا لاسرإ ىلع :يأ ليقول “١

 ور

 ُهَنْرَمْلك رسل توف ضعف م اوسر وعرف لِ 4 2

 هنأل ؛هسفن مظعملا ريمض اذهو ك هللا ىلإ غجاز ريمضلا و: 2

 .هيلإ انيحوأو هانثعب :انلسرأ ىنعمو .ةمظعلا ريمض اذه كلذك

 ةلاسر نألا ؛سانلا عيمجل باطخ «سنإلاو نجلا نيلقثلا رشعم اي :#
 .ةعاسلا موقت نأ ىلإ سانلا عيمجل ةماع

 دمحم وه.

 لا ذإي عالمي الإ لوس نم اَمْلَسَرَأ امو :ىلاعت لاقو

 ا 70 4:رونلا ¢ ودق ويش نإَو :هناحبس لاقو

 ٠1:د 4 وم كأ رس يليا :لاعت لاقو
 ماقأو هللا ةلاسر مكغّلب هنأب ةمايقلا موي لي هللا دنع. :يأ :يکع ان ١ د اتمع نم- ةنفلا* لخادو انها “ةعاطظا فق

 نکی الل َقرْذَنمَو َنِرََبُم السر » :ىلاعت لاق امك 1 ۴اب نمو هللا لوس اي :اولاق .ىبأ نم الإ ةنجلا لخدي مكلك»

 .[ ١5 هزءاسغلا] س <R .©0«ىبأ دقف ناصع نمو نجلا لخد

 رره يأ تيدح نم 6 .هظ ةريره يأ ثيدح نم (۷۲۸۰) يراخبلا هجرخأ (۱)



KES KBيآ ذآ 1 انأ :لوقي ةمايقلا 0  RRSهللا دارأ نم ةيادهو «دابعلا ىلع ةجحلا ةماقإ ؛لسرلا لاسرإ 5 [ م انأ  

 E نآل ؛اذه لوقي نأ نكمي ال لع مرحي اذام ٍرْذَأ مو هلع

 .مهيلع دهشت ةيدمحملا ةمألا هذهو «مهتغلب دق -مالسلاو

 رك اووُكَحل الَمَسَو هما مکتلمج كلو 9 :ىلاعت لاق
 .[48١:ةرقبلا] © ًاَديِهَس منع لولا

 لب اهلسر نأ ةمايقلا موي ةقباسلا ممألا ىلع دهشت ةمألا هذهف

 اقباسلا ممألا أبن انيلع ّصق هللا نأل ؛ ؛ ل هللا باتك نم هنودجي اهب هللا

 .رفكو دحجو دناع نم ىلع ةجحلا ميقيو ءاشي نم مهب هللا يده ر

 «-مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسوم وه لوسرلا :(اوسر وعو کل ا ع

 نم لكل بقل :نوعرفو «ةيبوبرلا ىعدا يذلا رصم يق رابجلا از

 نأ لام :ةيبوبزلا عدا يذلا نوعرف انه هب دارملاو «نوعرف :

 .[٤۲:تاع

 ام هباتك يف هللا صق اک نوعرف هب رفك «یسوم وه :4 وسر تورو یب

 :هموقو نوعرف رمأ هيلإ ئهتنا امو «نوعرفو ىس
 يف هموقو وه هقرغأ هللا نأ وهو «ةبوقعلاب نوعرف انذخأ :يأ 4 ُهَنْذ 6 2 9 ال هولاق

DNيف راصف :[ه:حون] 4 ا أوْ ارعا ميڪ اني :رانلا مهل  

 خزربلا يف اذه .[43:رفاغ] (اكِشَعَو اودع الع ترور دالا 1 ش دمحم ةمأ اي «مكيلع لكك دمحم وهو :«ٌلوُسَرلا دوکي

 ومنو مسد دمع ضرع

 4ب باذعلا سا تروعزف ل ا دع دعاس وفك مويو# للاب ذ علا و

 ف هللا يف مكحصنو «ةلاسرلا مكغلبو ءةجحلا مكيلع ماقأ هنأ هللا دنع

EEE r 

 اب لأ انتر أس جم ايد أ اک » :یلاعت لاق ءرانلا يف نوقلي
 5 اڑ ع جور در هد هع
 8 لكَ نإ رش نإ وْىَش نِ ةَ لر ام اتلقو ادم رب اناج دق دق لب

 E ١ لسرلا نوبّذكي مهف «لالض يف متنأ :لسرلل نولوقي

1 
1 

 :تابوقع ثا .ش

 :ةدخلاو ةظحل يف مهرخآ نع مهاحو مهقرغأ ۵ا



 "ا ATI دحأ هتدابع يف هعم كرشي نأ ىضري ال 3 هللا

 ال ةدابعلا نأل ؛اهمدعك اهدوجو «ةلطاب هتدابعف هريغ هعم دبعو هللا لع

 دق له :ىلاعت لاق مك ؛تدسف كرش اهطلاخ اذإف دیح وتلاو صداح یب
 ع يف هديغ ٌدحأ ُهَعَم كرشي نأ ىضري ال هللا َّنأ :ةيناثلا ةلأسملا

 .ةعاسلا موقت نأ ىلإ خزربلا يف نوبذعي مهنأ :ةيناثلا

 ايعلاو- باذعلا دشأ نولخدي ةمايقلا موي اوثعب اذإ مهنأ :ةثلاثلا
5 

 ةدابعلاف .[۸۸:ماعنألا] دولسي اك ام مُهَنَع بحل ارش دله نا
2 

 رف موق لآم نم دشأ هلام نإف ادم ىصع نم كلذكو

 .دشأ هتبوقع نوكت هاصع نمف لسرلا لضفأ

 ءوضولا ضقاون نم ضقان اهطلاخ اذإ ةراهظلا نأ اك ءاهدسفأ ةدابعلا ُ اأ َكِلَدَكَو » هيف ةداوه ال اّيوق اًديدش :يأ كيو اد

 .كرشلا نع يهنلاو هتدابعب رمألا نيب تايآلا نم ريثك ين هللا عمجي اذهلو ءاه ْ

 اذإف ؛ةراهطلا عم الإ ةالص ىَّمست ال ةالصلا نأ امك «ديحوتلا عم الإةةدا

 ١ .[١1؟:دوه] 4 ٌديِدَح د دَعَا َّنإ هبط یهو رشا

 ا  :لاقو .["+:ءاسنلا] 4 ایس وي کرت اکو هلا اوُدُبْعأَو أل :ل لإ ةلككدمحم لوسرلا لاسرإب انيلع هللا نم ىلع ليلد ةيآلا هذهف

 نم اكسر امو إف : و لاقو .[ه:ةنيبلا] 4 افسح لأ هَل يلع ها اذ ةا مع نمو «ةنحلا لخد هعاطأ نمف «ةدابعلا قيرط انل نيبي نأ هلاسرإ نم

 السلاو ةالصلا هيلع- ىسوم مهلوسر اوصع امل «رانلا نوعرف لآ لخد

 ١" .مهقيرط اذهو مهليبس اذه مهلك لسرلا ءادعأ كلذكو

 نايب يه :ىلوألا نأل ؛ىلوألا ةلأسملاب ةقلعتم ةلأسملا هذه []

 هلوقف :[؟5:ءايبنألا] © ودعا أن لإ إد مل هك نيف لإ لَ

 .ىلاعت هلل ةدابعلا تابثإ هيفو كرشلا يفن هيف :نا رمأ هيف أنآ لإ

 انهي دقو إف .[78:ارسإلا] 4هيإ لإ دبس الأ کیر ىَصَمو چ :لاعت

 نيب نرق .[7:لحنلا] ( را ايجي ها ودعا تأ 17

 بانتجا عم الإ ةدابع نوكت ال هللا ةدابع نأل ؛توغاطلا بانتجاق

 دق داب توو توما مکی نمت :لاعت لاق كرا 93
 .[٦۲:ةرقبلا] © 0 مآ ال قو

 5 | ةداهش ىنعم «نيتداهشلا ىنعم وهو قلك لوسرلا عابتاو هللا

 2 .هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهشو

 هنأل ؛لبقت ال اهغإف كرش اهطلاخ اذإ ةدابعلا نأ :ةيناثلا ةلأسملاو

 . ل4 هللا هجول ةصلاخ ةدابعلا



 .[8] لسرم ٌيبنالو ٿ 3 060000000 د دز

 نوحلاص مهنأل ؛هللا دنع ءاعفش مهوذختا «ةيلهاجلا ةلاقم ةذه :ه ر نوكرشملاف الإو ءتوغاطلاب رفكلا عم الإ يفكي ال هللاب ناميإلاف

 ]4 رش مث الإ لاي مه مي امو » هب نوكرشي مهنكل
 اب ذايعلاو- كرشلاب هنودسفي نكلو ؛هللاب ناميإ مهدنع نأ هناحبس نيب

 .اذهب ىضري ال هللاو للا ءايلوأ

 لضفأ وه برقملا كلملا «لسرم يبن الو «برقم كلم الو 3

 هللا نم نوبرقملا ةكئالملاو ءهلوح نمو شرعلا ةلمحو يللا ليرب :

 مهكرشأ ول «هللا دنع ةناكملاو ةدابعلا برقو « لّ هللا نم ناكملا بر

 هنإف ءلوسرلا عاطأو هللا دبع نم نأ :خيشلا لوق ىنعم اذه

 4 .هتدابغ يف دحأ هعم كردي نأ ضي ال هللا نأل ؛اعيش

 يبن الو «برقم كلم هعم كّرشي نأب ىضري ال هللا نإف «ةدابب كرشلا ىنغأ انأ :ىلاعت هللا لاق» : ب هبر هنع هيوري (ييف لكلا

 هعم كّرْشُي نأ ىضري ال «مزعلا يلوأ ميهاربإو «حونو ءىسيعو ؛ةكيدمم

 .رشبلا لضفأ نم ناك ولو ؛ةكئالملا لضفأ

 مهزيغب يكف «لسرلا نماألو :ةكئالملا نم دحلأ'هعم كرغي نأ ضررا

 مهكارشإب هللا ىضري الأ ىلوأ باب نم لسرلاو ةكئالملا نيغف ني
 نيح اضلا: نوذختي مهنأ نومعزي' نيذلا كئلوأ ىلع ذر :اذهو اهل

 دبع امف :ةيلهاجلا لهأ لاق اك «ىفلز هللا دنع مهوبرقيل هللا دنع

 .[*:رمزلا] 4 ىل 4

 ١ ("!«هكرشو هتكرت يريغ يعم هيف كرشأ ًالمع لمع نم
 هحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشيو ؛نولضي موق كانه

 رظألا نؤعدي مهنكل ؛نوجحيو «نوموضيو «كلذ نم نورثكيو

 ؟تاومألاب نوئيغتسيو ءاثالعو اًنالفو يودبلاو نيسحلاو نسحلا

 ب مهلطتعف «كرشلاب ةدابعلا نوطلخي « لك هللاب نوكر شي مهخأل ؛ةلطاب
 ش .هاوس ام ةدابع اوكرتيو ةدابعلا هل اوصلخيو ةَ هللا اودحوي

 ر ال هللا نال اذه هبنتلا بجنيف «ءیش ىلع اوسيل ماف الإو

 دحأ ةكراشمب هناحبس ىضري ال «ناك نم اًنئاك دحأ هتدابع يف

 5 ألا دبع ال نأ «ءاعفش نييطلاو نيملاصلاو ءالوألا نم ذأ ن :دحأ
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 انيق

 ًةايح الو ءاّئوم نوكلمي الو ,نوقزري الو «نوقلخي ال ءالؤه نأ نودقتعي م
1 

 ههيس ينو 0 و
 .مهدبعأ ال 3 اعفش ءالؤه ذأ انأ «ةيلهاجلا يف وه اک

 .تاومألاب اوفتهو اوثاغتساو هروبقلل اورذنو هروبقلل او 0000
 .هط ةريره يبأ ثيدح نم )۲۹۸٥( ملسم هجرخأ (۱)



 و4

 ,رص اذهو ..ناك نم اًنئاك دحأ ةكراشمب هللا ىضري ال [4]

 ؛هريغل ال :يأ 4 هَ دسم آد : :لوقي هللا نأل ؛دجاسم اهلهأ هامل 1 تاو .ىمعألا ديلقتلا ذبنيو ءربدتيو لقعي نمل نكل «ةنسلاو

 كرشلا نم ةرهاط نوكت نأ بجيف «مهيقالتو «سانلا عامتجا لح يه دب ١ راك نم اًنئاك دحأ عم كرش نأ ىضري ال هللا نأ ىلع ليلدلاو «هسفنل
 .ةدايعلاو ملعلا اهيف نلت نساثلا نال 4س هلأ مم أود الف هل لا او

 يف هورشنو كلذب اورثأت تافارخلاو كرشلا نم اًئيش دجاسملا يف اودج

 اك مارحلا دجسملا ًاهمظعأو ءكرّشلا نم ةرهطم دجاسملا نوكت نأ ب 1

 لن نأ ا هاي ےک وبول اوي دوو :ىلاعت لاق «هريهطتب -العو

 .[؟1:جحلا] (وُجسلأ او تسلق نبال يني رهط اک

 نم رهطُي اًضيأ هنأ اك «تافارخلاو عدبلاو كرشلا نم هرهط ا

 .تاروذاقل

 «ةيهانلا ال :ب موزجم عراضم لعف :وعدت و «ةيهان :ال وعد امل :ىلاعت

 .ةيهانلا ال وهو «مزاجل ا هيلع لخدف «نوعدت هلصأ نأل ؛نونلا فذح

 مآ ريم ہر ع

 َمَم وعد الف هل كبس :E :ىلاعت هلوق ليلدلاو

 دماشو علاه «زجاسم حصرا مذهف ءهللا نود دمت ا

 0 «ةالصلل ةدعملا نطاوملا يهو «هللا تويب يه دجاسملا

 ت نأ بجي «همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ تويب يهو «هللا

 الف للا ريغل ءيش اهيف ثدحي ال ءهّدحو هللا ةدابعل اًنطاوم
 لأ لعف وه اذه نأ ربخأو كلذ لعف نم نعل ب يبنلا نأل ؛ةحرضألاو
 ةيلع- 'توملا تاركس يف وهو «هتايح رخآ يف كلذ نع انابنو
 دجاسم روبقلا نوذختي اوناك مكلبق ناك نم نإ الأ» :هلوقب

 : اذ نع مكابنأ إف .دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ -توملا قايس

 5 ذأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل» :ةيب لوقيو

 لقت الأو «ةينثولاو كرشلا راثآ نم رهطت نأ بجي دجاسملاف

 و هللا ةدابع نطاوم نوكت لب ءاهئانب دعب تاومألا اهيف نفدي
 .ةعفانلا سوردلا اهيف ماقتو «نآرقلا اهيف ىلتيو هللا مسا اهيف ركذيو

 : .دجاسملا ةفيظو يه هذه «ةدابعلل

 اي هللا اي :لوقي نأك هللا عم دحأب |وثيغتست س ال ءاّدحأ هللا عم سانلا اا أون

 نإف «كلذ هبشأ ام وأ دمحم اي «رداقلا دبع اي :لوقي وأ ,رداقلا بع

 .هلبقي الو كلذ

 كلم ال ؛دحأ ىنئتسي ال ءدحأ لك معتف يهنلا قايس ين ةركن ( أ3

 «يح الو «يلو الو «خيشاالو ءربق الو ءنثو الو «منص الو لص

 .ناك نم

 .هكلظ لجبلا هللا دبع نب ٍبَدْنُج ثيدح نم (۳۲) ملسم هجرخأ (۱)

 © نباو «ةشئاع ثيدح نم (011) ملسمو ء(١۳٤١٠۳٤) يراخبلا هجرخأ (1)
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2 erne nd ءاربلاو ءالولا 

 ءايلوأل ءالولا :ديح وتلا ق وقح ءم ءدح هلل ةعئات - 20 ۽ ا 1
 لوألا الولا :ديحوتلا قوقح نم ديحوتلل ةعبات يهو ءازبلاو ءالولإ ةا ١ اوم هل زوجي ال هللا دحوو «لوسرلا ًعاطأ نم نأ :ةثلاثلا

 حملا هب داري ءالولاو ءدحاو ىنعمب ءالولاو ةالاوملاو ءهللا ءادعأ .. . E E ناك قلو ةلوشرو ةا : 1 : ا
2 

 .تايدلا يف لقعلاو ثرإلا هب داريو «ةنواعملاو ةرصانملا هبدا ير 3

 معت يهف ۰ و ان لأ عم وعذب اا :هللا نود نم يِعُذ نم لك
 «مهرصانيو هللا ءايلوأ ىلع هتبع رصحي هنأ ىنعمب هللا ءايلوأ ىلاوي م

 : د اهللاخ اذإاهنأو نیس عم الإ عفنت ال ةدابعلا نأ ىلع
 راي اووف »' :قاعت لاق اک ضعبب لوأ مهمتي نال

ee[۷:لاغنألا] 4 هلأ بنک يف ضي 0 . 

 لك «لفاكتلاب ىمسي ام وهو «نيملسملا نيب نوكي أطخلا تايد يف لف ` a 00 ا

 ثاريماو ةرصنلاو ةبحملاو ءرفاكو ملسم نيب ءالولا نوكي الف لال

 .كلذ ريغ ىلإ ءاضقلا ةيالوو «حاكنلا ةيا

 :ىلاعت هلوقل ؛نيملسملا نيب اذه نوكي ن

 زيمتي نأ بجي اذكه .[41١:ءاسنلا] البس َنِنمْؤُلا َلَع رقگ

 لما

 يف نونمؤملاو هلوسرو هللاو «بناج يف ناسنإلا نوكي نأ :اهانعم
 .ةداحملا يه هذه ءرافكلا بناج يف د

 اللا كالت اراك نوكتو «نولوقي اک ركذلا دّيلختو «ةعمشتلاو ءاَيرلا آهتانب

 ا كو دالا دصقيو :ةدابعلل ينبت لجاسملا

 لَك هلل األ ؛مارح بسك نم ینبت ال «بیط بسك نم ىنبت اًضيأو

 .20(اًبيطالإ

 اهجول ةصلاخ اهيناب ةين نوكتو «لالح ةقفن نم دجاسملا ىنبتف

 اوشا وأ“ ءاير وأ «هركذل اطلع وأ «نمانلا نم اًحدم هئانب نم

 : . ل هلل ةصلاخ نوكت نأ بجي ةدابعلاو «ةدابع

 ؛هلوسزو:هلل اًداخع كير ناك اذإق'ءاّبسن :يأ «بيرق برقا ناك لل دا نم ةالاوم كلذ لف نازو ال 0
 ل 5 0 5 ىلا .

aهبت نأ كيلع بجو هلوسرو هلل يلو ناك نمو «هتعطاقمو هن  
 «رمحأ وأ ضيبأ وأ دوسأ وأ ءاًيمجعأ ناك ولو «كنع بسنلا نم ديم .كلط ةريره بأ ثيدح نم )٠١٠١( ملسم هجرخأ (۱)
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 e. AKS ا ر ھا تيب ب ذه الط :لاع درت للدار
 یخ و و صرع را

 ۳ خا 3 تكن 5 ْمُهَءآَباَ اواڪ r رسو - ع

 هاَيإ آهَدعو ةد 06

 1 اوکو جالا هيل بِها اقا تناك و ديو جورب مُهَدَكأَو سمبل مولف ف بك كيلو

 ةلم هذه .[٤٠١:ةبوتلا] يلح 1 يا ل 9 إن اوت د 1 :
 ا Eo 2 لس ع عج

ح کيلو هنع اوضرو مهنع هلل آ تر ابف نيد ردهنالا
 ر

لإ سانلا برقأ هيأ . 8
للا ودع هنأ هل نبت امل هي

 .ه

 .[111677:ةلذاجملا] 4 وخلف مه رق
 ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا عم انت رفاكلا ةبخم نأ ىلع اًضيأ ةيآلا

 امإ

 اذهف مهرفكو مهبهذمل دبيأت اهعم مهتبحم تناك نإ نکل «ةلابك عم

 اًصقنم ربتعي اذهف محل ةرصانم ريغ نم ةبحم درجم ناك نإ امأ مالسإ 7

 .ناعيإلل اًقعضمو ءا

 لتق امل - هنع ىلاعت هللا يضر حارجلا نب ةديبع يبأ يف تلزنأةيآلا هذه ل

 وبأ هلتقف ةديبع اب هنبأ لتقي نأ ديري ناكو ءرفكلا ىلع ناک هايأ نا
 .84 ۵ ابشع هلتق نم كلذ هعنمي م ىوبأ هنأ هعنمي لو لا ودعا

 أ نم وأ ؛كدلب نم ناك ءاوس «هبحت نأو هيلاوت نأ كيلع بجي

 تب هنأ قصتي تَكِؤْمْلاَو َنوُمْوَمْلاَو) :ىلاعت لاق «برغلا ىصقأ

 N .نينمؤملا نيب اذه ؛ةفلألا مهنيبو «نواعتلاو رصانتلاو ةبحملا مهنيب

 | :يأ كي يبنلل باطخ اذه دَ الإ :ىلاعت هلوق [3

 ذ ءرافكلا بحي هلوسرو هللاب نمؤم نوكي نأ اَدبأ اًدوجوم نوكي

 1 .كلذ يعَّدي ناك ولو نمؤمب

 5 :ةيفاشلا ةيفاكلا يف -هللا هحر- ميقلا نبا لاق
 .هلوسرو هللا داح نم ةدومو ةبحم نع نودعتبي نيذلا :يأ 5کوا :ىلا 7 0 : 2 0 -

 3 008 ۰ 3 | ا0 ةلابح يعّدتو بيبحلا ءادعأ بحتأ

 1 ل دب اذ عابد ا ينام ید کادر خسرو «مهبولق يف هللا تبثأ :يأ «َنَمِيإْلا مولف ف بَ :لا
 .نايرلا

 0 اذا حك انأ نوف «زافكلا جبنا ادب نکی ال اذهف

 1 ١ لإ رل ةيزأ مدمر ىَؤدَع اودی ال اهم دل اك »

 د حم ندا ريه ف ةكسح ةا رسا: کک تناك دق 8 :ىلاعت

 5 ةاتلا كنتي اتي ادي 3 د انيكك وما نوال كوكب كو كك

 : .[4-١:ةنحتمملا] © دَ هلي اونو

 ا

 .4 ٌردهْتَألا ابنك ن ىر تَنَ ْرُهْلِ'َدْيَو هني جورب مْهَدّيأو اوو :ىلاع

 اهنم ؛نآرقلا يف تاقالطإ ةدع اهل حورلاو «هنم حورب مهاوق ,ةيوقتلا هانعم *

 وا كردو :ىلاعت هلوق يف امك يخولا :اهنمو «ةايحلا اهب يتلا ,

 .نيمألا حورلاو «سدقلا حور هنأ لكا ليربج :اهنمو .[0:ىروشلا #5



فكلا ةوادعب قلعتت ة
«مهتالاوم مدعو ءرا

 عطاقن انآ 1 ضتقت ال يهو 

EE 0روم د نم ىنثتسي لب ؛ةيويندلا ان 5 وما لوم دع  
 نأ بجي لل هللا ىلإ مهوعدن نأ بجي مه انتوادعو مه انضغب عم 3 3 .ةوقلا يهو ةيآلا هذه يف ام :اهنمو .[۱۹۳:ءارعشلا] i او رومألإ

 .ايندلا يف ناميإ ةوق لَك هنم ةوقب :يأ .هنم حورب مهديأف
 مس «ناتسبلا :ةغللا يف ةنجلاو «ةنج عمج 4بج رهيو رژ ءور

 1 داظ ةا نأ «ةفتلملا زاجشألاب ئطغمو رتتسم :يأ ءراجشألاب

 8 .85 نمحرلا شرع اهفقسو اهالعأو ءروصقو
 8 يأ ابف ريد منذ اَ نم ىرجَت ] :یلاعت هلوق

 نوفاخي ال .[١٠:فهكلا] اوج اتع ب آ3 :ىلاعت لاق ءاهنع
 اسنإلا نوكي دق ءايندلا يف ام لثم مهدرطيو مهجرخي دحأ نم

 نوط ستي ءادعألا نم ملسي الو ءاهنم جرخيف توما نم ملسيال نکل

 .فئاخ اًثاد ايندلا يف ناسنإلا

 نأ انيلع بجي ءانؤادعأو هللا ءادعأ ءالؤه :لوقنو مهكرتن الاول !

 نأ امإف «ةردقلا عم مهلتاقن انإف اوبيجتسي مل نإف ؛مهيدهي نأ هللا لعل هت ١

 وأ ىراضنلاو دوهيلا نم اوناك نإ ةيزجلا اولذبي نأ امإو مال 1

 .هيلع مه ام ىلع نوكرتُيو «مالسإلا مكحل نوعضخيو «نورغاص م

 نييباتك ريغ اوناك نإ امآ «مالسإلا مكحل مهعوضخو ةيزبللا عقد ط 3
 .ءاملعلا نيب فالح مهنم ةيزجلا ذأ يقف

 ؛مهتنداهمل نوملسملا جاتحا اذإ ,ةجاحلا دنع رافكلا ةنداهم نم عام / ١

 سأب ال «مهرش نم نيملسملا ىلع ىشخيو ؛مهاتق ىلع نوردقي الا 1

 انتج نإو#  :ةنداهملا مه اوبلط اذإ وأ :مهلاتق ىلع نوملسملا ىوقي ن

 ةتقؤم ةنده نإ ةمئاد ةنده سيل نكل ؛نونداهيف .[+1:لافنألا] 4 ا €

 :ةحلصملا نم هيف امل نيملسملا مامإ يأر بسح ج

 ءابرقأ اوبضغأ امل : ْذنع اوسو عا ها یر » :لاغتا لوق ور
 | ١ اوضح مهف ءممل ةازج 3 هنم اضرل هللا مهحنم مهوداعو

ERD Rp1 :  

 امأو هللا ةعامج :يأ © ر براك وأ $ :لاعت لوق نأ عنام ال نيملسملل اونسَحأ اذإ ناسحإلا ىلع مهتأفاكم نم عنام ال

 رل ول نل ع 589
 نيل يف وعي ر و ان ياتيك تری كيترأإ» :مهنع قاعت هلل لاق اک ءداطيسشلا
 n َنيِطِسقُمْلا بِ ها َّنِإ ا ًاوطقنو مهورت ر نأ ریو 1 .بزلا راصنأ مهف ءالؤه امأ :ناظيشلا راضنأو «ناطيشلا



  eهتعاطل هللا ]۱۲[.

 نم ةذوخأم ملعلا لهأ دنع ةفورعم طورشبو دودجبو ماكا : هنكل ربي نأ ملسملا هدلو ىلع بجي رفاكلا دلاولا :اعبار

EEع 5 ر رمح ندم عع 175 9 0 5 لوس ةيلا يهو لع انفو دما تل دبدوب کنإلآ تبصر :لاعت هلوقل و غ ا ا تدلل کشو ان  SEES5  
 يف تافيفع نكي نأ طرشب باتكلا لهأ ءاسن نم جوزتلا هللا حابأ ا رش نأ لع َكاَدَهْنب نو يال دلا لإ بدلو يل رش
 ر ءل هم كل 1 2 لف 2 E 2 ق ا 8 و ےل ا دنع

 | بانأ نم ليس عيتاو افورعم ايندل يف امهبجا هو امهعِطت

 هئفاكت لب ؛ةيبلقلا ةبحملا هبحت ال نكل ؛اًرفاك ناك نإو «قح هل دلاولا

 ١ .مهحئابذ لكأ انل هللا

 هلك يبنلا لعف امك حابملا مهماعط لكأو «مهتوعد ةباجإب سبأ
 .كلذ ىلع هئفاكت قح هلو دلاو هنأو

 .راوجلا قح مهل نأل ؛رافكلا نم ناريجلا ىلإ ناسحال .8 /

TTالأ ع رو ناك مم رجب لو :لاعت لاق  

 .[م:ةساملا 4 رف برأ و

 ىضم هنألا ؛ةثلاث ةلاسر ةيادب هنأك اذه «هللا كدشرأ ملعا» 7

 .رصعلا ةروس اهتنمضت يتلا عبرألا لئاسملا :ىلوألا هل

 .تقبس يتلا ثالثلا لئاسملا :ةين

 u ءارش «مهنم ءارشلاو مهعم ةراجتلا لدابت :اًسماخ

 3 ناك دقو ءكلذب سأب ال نمثلاب مهنم ةحلسألاو عئاضبلا

 أ ًاوعرزي نأ ىلع دوبي مهو ربيخ لهأ ك لماع كلذكو ءرافكلا

 ُِ اصم لدابت وه انإو «ةبحملاو ةالاوملا نم اذه سيل ءاهنم جرخي

 7 .اهنع اًيهنم سيلو ةالاوملا يف لخدت ال اهنأو ءرومألا هذه

 .لوصألا ةثالث يهو «ةعبارلا ةلاسرلا يتأتسو هذه يه :ةثلاثلا اعط يدوهيلا نم نادتسا ك يبنلا «مهنم ةنادتسالا كلذك
 دوصقملاو ءاهانعم نايبو ءاهظفل ىلع مالكلا مدقت :«ملعا» هال ج هارتشا ماعطب يدوب دنع ةنوهرم هعردو ب تامو «هدنع

 E هلا يف ةدوملاو ةبحملا ىلع لدت الو «حلاصمو ةيويند رومأ هذه نأل

 هذه أرقي نم لكل -هللا هحر- خيشلا نم ءاعد اذه :(هللا كش أ
 ىلإ ةيادملا وه :داشرإلاو ءهللا هدشري نأب اب لمعلا بلطي 4

 .حلاصلا لمعلاو عفانلا

 ١ صوصن عمس اذإ سانلا ضعب نأل ؛اذهو اذه نيب قرفن

 ءيا مهب لصتي الو «مهعم لماعتي ال هنأ مهفي دق «مهتبحم

 .ةيئاهخ



 : ةثلاثلا ةلاسرلا

 Lv U ES INT 0 ميهاربإ ةلم ةيفينحلا
 ل ِدَشرلأ ليس اري نِإَو اهب او موي ال يَء ّلُك اوري نوف :ىلاعت لاقو

 رأ اذإ ملسملا نإف «ميظع ءاعد اذه :«هتعاطل هللا كدشرأ» :هلوق

 :ةيفيتتملا فيرد 8 ٤
 3 و .ةرخآلاو ايندلا يف دعس دقف «هتعاطل

 ]٠١[. ميهاربإ ٌةلم ةّيفينحلا نإ
 د ي ف ا حا

 هفرعت نو هملعت نأ بجي يذلا :يأ ««ميهاربإ ةلم ةيفينحلا نإ» :هلوق ١۴]

 وه هذه «هنع هللا ىهن ام بانتجاو «هب هللا رمأ ام لاثتما :يه ةعاطلاو

 باو هللا رمأل ًالاثتما اهبنتجتف هيهاون يفو ءاهلعفتف هرماوأ يف هللا عيطت نأ
 7 ءءء

 : ا دشرأو هللا ةعاظلأ ققُو نمف «هباقع فاختو «هباوث وجرت ل هللا
 .ميهاربإ ةلم ةيفينحلا نأ 1 :

 .ليملا :ةغللا يف ُفّتحلاو و
n 

 .ةرخآلاو ايندلا يف دعسي

 ةالصلا هيلع- ميهاربإو «ذيحوتلا ىلإ كرشلا نع ةلئاملا ةلملا يه :ةيفينحلا ىنعمف

 ديحوتلا ىلإ هنع اًصرعمو كرشلا نع ًالئام :يأ ءاقينح ءايلسم اًح ناك -ماللال

 ني کب رو ائین لل اکیا أ اك ميه نإ )> :لاعت لاق ی هلل صالخألا]

:۲۰ 

 لئامو ءكرشلا نع ضرعم هنأ :ىنعمب ككا ميهاربإ فاصوأ نم فينحلاف

 لاق هَ هلل صالخإلاو ديحوتلا ىلإ هتهجو لكب هجوتم «ديحوتلا ىلإ ةيلكلاب هنت

 .[17:لحنلا] 4 امن ميه لِ ميا نأ كيل اسر مث لات

3Fدلع دع دع د6  



 سس بألا ب: 2 : 55

 1)1 نيا ذل اكل هدحو هللا ةت نأ

 ؛اهفرعن نأ انيلع بجي ؟هعابتاب انرمأو ءاهعابتاب كلاين رمأ يتلا ةلملا هذه يه ام

 لخيألا لجأ نمو «هلثتمي نأ لجأ نم هيلع هلا بجوأ ام فرعي نأ هيلع بجي ملسلل ناپ .[۷؛نارمع لآ] 4 كرما ني دك

 الو «هفرعي ال وهو ؛مالسإلل بستنی نأ يفكي ال «ةفرعم نودب باستنالا ىفكي ال ی

 يفكي الو «مالسإلا ماكحأو «مالسإلا عئارش يه امو «السإلا ضقاون يه ام فرعي

 ءزوج ال اذه «يردأ ال :لوقت اهنع تلئس اذإو ءاهفرعت ال تنأو ميهاربإ ةلمل باستنالا

 اهنم ءيشب لخت الأو «ةريصب ىلع اهيلع ريست نأ لجأ نم اًديج اهفرعت نأ بجي

 : هلم نأو ءاًمينح ناك هنأ :اهنم «ةميظعلا ككا ميهاربإ فاصوأ هذه

 اوتار كرش اهيف سيل يتلا ب هلل ةصلاخلا ةلملا

 1 ا 4 يكسر قملا ن6 امو انی يفز لمعي نأ كل آمي مث»

 وه » :لاعت لاق تكا ميهاربإ ةلم عبتن نأ كلذك نحن انرمأو

 مو هللا َدَبَع نمف ءصالخإلاو ةدابعلا :نيرمألا نيب عمجت «نيدلا هل اًصلخ لا س مُكَنَتَس وه ربو مكا ةَ چر نِ نيل ين ركع کج

 رمتعاو صو جحو ماصف هللا دبع نمف ءاًئيش هتدابع نكت مل «نيدلا هل صلخي 3 .لسرلا عيمج نيد يهو
 هنأل امإ كلذ يف لِ هلل صلخي مل هنكل ؛تاعاطلا نم اًررثك لعفو ىكزو قدصتو ” انين دعب ءايبنألا لضفأ -مالسلاو ةالصلا هيلع- ميهاربإ نوكل نكلو

 «هللا ريغ ءاعدك كرشلا نم ءيشب هلمع طلخ هنأ وأ ءةعمس وأ ءاير كلذ لك لعف غ هقلي مل ام ناحتمالا نمو بيذعتلا نم ديحوتلا ىلإ ةوعدلا ليبس يف ىقال

 وه لب ؛هتدابع يف اًصلخم نكي مل اذه نإف «هللا ريغل حبذلاو هللا ريغب ةثاغتسالاو .كلذ ىلع

 .-مالسلاو ةالصلا هيلع- ميهاربإ ةلم لع سیلو ا تبرذ نم مهلك هدعب نم اوءاج نيذلا ءايبنألا نإف ءءايبنألا ابأ هنوكلو

 هللا ريغ ءاعد نم ربكألا كرشلا يف نوعقي مويلا مالسإلا ىلإ نوبستني نمم ريثك | كيحوتلا ىلإ ةوعدلا يهو ءءايبنألا عيمج ةلم ةيفينحلاف .-مالسلاو ةالصلا

 ءاهب كربتلاو اهب فئاوطلاو ءامل رذنلاو امل حبذلاو ةحرضألاو روبقلا ةدايعوا ل ةصاخ فقاوم ميهاربإل ناك امل نكل لسرلا عيمج ةلم هذه ؛كرشلا نع
 هلم اوفرعي م ءالؤه «نوملسم مهنإ :نولوقي مهو كلذ ريغو تاومألاب ةثاغتسالال 1 ةد تاج قلو هيل ابتلا

 اهوفرع وأ ءاهوفرعي مل كيك دمحم مهيب اهيلع يتلا -مالسلاو ةالصلا هيلع- ماریا ٠

 .دنشأ اذه -هللاب داّيحلاَو- ةريصب لع اهو و

 دبعت نأ «ميهاربإ ةلم هذه :«نيدلا هل اًصلخم هّدحو هللا دبعت نأ» :هلوق ]١[

 إلاو ديخوتلا ةلم يهو «ميهاربإ ةلم ىلع اوناك هدعب نم مهلك ءايبنألاو



3Kل ةئالشلا لوس رلا حرش ةلسلس  

 RR SR anal تق وو سوو حا 1 : .[19] اهل مهقلخو «سانلا عينج هللا ّرمأ كلذبو

EEردا لال  E O OSEقلع ىلا کیر اودبَعَأ شالا يأتي » :اعت هلوق يف كلذباورمأو  » 

 لاق «ملسمم هنأ معريو ءاهيلإ بشي ناك نإو يمان ةَّلم لع نلف
 ا هل اًصلخم هللا دبعت نأب اهمزتلت نأو ءابب لمعت نأو ؛ميهاربإ ةلم فزعت

 :ربكألا وأ رغصألا كرشلا نم ءيش كتدابع يف نوكي

 :[71:ةرقبلا]

 كلذبو» :هلوق يف نيرمألا عمج ءاهب مهرمأو اه مهقلخ :خيشلا لوق ىنعماده ١

 الإ نإلاو َّنْلِل تقلع امر :ىلاعت لاق اك «ءاه مهقلخو سانلا عم ارنا

 قلخ يذلا وه «قلاخلا وه هللا (ىنإلاو َّنَلِأ تقل امو :ىلاعت هلوقف و

 هتدابعب مهفّلكو «لوقعلا مهاطعأو «يسنإلاو نجلا قلخ هنأ كلذ نمو اهلك ايش

 ام مهاطعأو ًالوقع مهاطعأ هللا نأل ؛هتدابعب رمألاب مهّضخ هل كيرش ال هل

 ؛ اب كرشلا نع تضرعأ يتلا ةيفينحلا :ةلاتلا ميهاربإ ةَّلم هذه

 .نيدلا هل اًصلخ هللا دبعت نأ ءاهتيلكب ديحوتلا ىلع

00 
 هللا دبعت نأ :هلوق ىلإ عجرت ةراشإلا «هللا رمأ كلذبو» :هلوق []

0 
 مهحلاصمل اهّلك ءايشألا قلخو «لطابلاو قحلاو «عفانلاو راضلا نيب هب دوز ج هللا رمأ «قلخلا عيمج هللا رمأ نيدلا هل اًصلخ هللا ةدابعبو :يأ «نيدلا

 4 رخآ ىلإ مدآ دهع نم سانلا َّك «مهدوسأو مهضيبأ کو رک

- 0 
 لك :[16:ةيئاجبا] ذي ایج ضيا يف امو تمت ینا كك رسو :لاعت لاق ٠١ ا دا لاق قدابعلا يف صالخخإلا عم متدارعي هلا مهرمأ مهلك
 :4 هللا ةدابع وهو «هلجأ نم اوقلخ ام ىلع هب اونيعتسي نأ لجأ نم 7 : 00 6 دوف د مكلعل کلب نم يِ او مقل مکر أو 4 ل لج ىِذَلأ ا نوع عل 5 لاو ہکقلح ىِذَلأ کیر أوُدُبْعأ
 ر 90 ا , ءال 6 ادر تارمّكلا نم فب ا ءا الا م ا هامل اشف

 .4 دويل الإ ىنإلاو َّنْلِ
 نع نويهنمو «ةدابعلاب تدع مهو 0 رف ال هجنيغلا 7 نم ملاع نجلاو 5 : ا .[1-١17:ةرقبلا] 4 ومع متو اًداَدنَأ

 : ل 4

 .نودوجوم مهنكل مهارث ال بيغلا ملاع نا

 يب: اذهف «هل ؤفك الو «هل ريظن الو هل هيبش الو «هل دن ال هنأ

 +[ ىلإ مهوأ نم سانلا عيمج كلذب هللا رمأ ءرغصألا كرشلا نعو «ربكألا

 نم اوقلځ هناحبس هل كيرش ال هّدجو هتدابعل :يأ ««اه مهقلخو» :هلوق
 ر

 ٠:تايراذلا] دويل الإ ىنإلاو ىلا تقع امو :ىلاعت هلوق يف اک كلذ



JEK ةثالشلا لوا LE JERE 

O ET ناو Gand SA nc ictta a E ESR NEE و وي :لودبعي نم 

 ديحوتلا هب هللا رمأ ام مظعأ ب سنأي مهضعب نأل ؛سنإلاب اومس «مدآ ونب مه سنإلاو

 نينجا هنمو'«ءافتخالا وهو :نانتجالا نم انج اومس نجلا «نوفلآتيو

 | برحلا يف هب ةياقولل ذختي ام :نَجلاو ُهرَئَس اذإ ليللا ُهَنَجو ,فتخم هنأل
 3 1 يفخلا ءىتلا وه :ناتج لاو نانتجالاف «هلماح رتسي وهف ءاهريغو

 119/1 ةداّبعلاب هللا دآرفإ وهو ديح وتلا هب هللا رمأ ام طلا 8

0 
 ةدابعلاف «ةدابعلاب ينودرفي :يأ :«نودخوي :نودبعي ىنعمو» :هلوق [1+]

 امهانعمو ديحوتلاب رسمت ةدابعلاو «ةدابعلاب ركب ديحوتلا ؛دجاو ىنعمي لي | لك

 لوم هرو هلل بَّذكم هنأل ؛رفاك وهف مهركنأ نم دوجوم ملاع ْمُهَو

 يشل ال هتدابعل الإ سنإلاو نجلا قلخي م هنأ ب هللا ندب دقف ؛نيملسملا

 نم مهب زتعي وأ «هورضي وأ هوعفني نأ لجأل مهقلخي مل وهف

 مهقلخ ام ؛مهيلإ ةجاحل مهقلخ امو «نيملاعلا نع ينغ هنأل ؛ةلق نم

 | اوكي نأ ُديِرَأ امو قذر ني مهتم درا آم :لاومألا هل اوبستكي وأ هوقزري

 3 :[هركحها/:تايراذلا] نبت دول وذ ُنَرَلأ وه

 دحاو ءيثل سنإلاو نجلا قلخ امنإو «قلخلا ىلإ ةجاحب سيل هللاف

 مال ؛اهيلإ نوجاتحملا مه انإو مهتدابع ىلإ ةجاحب سيل وهو «هودبعي نأ

 .ةرضمو «مهيلإ ةعجار ةدابعلا ةحلصمف «ةنجلا مهلخدأو مهمركأ هللا

 ؛يصاعلا ةيصعم الو ؛عيطملا ةعاط هرضت ال -العو لج- هللا امأ «مهيلإ

 ظن ال هللا .[۸:ميهاربإ] 4 ٌدِيَجح يَ هلأ كرو امیج ضر يف نمو أ اوری

 «مهسفنأ قلخلا ىلإ عجار اذه امنإو «عيطملا ةعاط هعفنت الو «يصاعلا

 .هتيصعمب اور رضت هوصع نإو ءاوعفتنا

 قزارلا قلاخلا وه هللا نأب رارقإلا هنأب ديحوتلا ركف نم ىلع ذر اذه يفف هدحاو

 ٌقِلخ اهنإو ءهلجأ نم قلخلا قل يذلا ديحوتلا وه سيل اذهف ءربدملا تيمملا

 .ةيهولألا ديحوت وهو «ةدابعلا ديحوت لجأ 9

 لب ؛ةنجلا لهأ نم سيلو دحوم سيل هنإف ءطقف ةيبوبرلا ديحوتب رقأ نم امأ

 .ةدابعلا وه و هلجأ نم قلم يذلا ديحوتلاب تأي مل هنأل ةرانلا لول |

 نإ ءاَدج مهم اذه :«ديحوتلا هب هللا رمأ ام مظعأ» :-هللا همحر- هلوق ]۱۷1 .

 .ديحوتلا دعب اهّلك اهب هللا رمأ يتلا رماوألا لك هب هللا رمأ ام مظعأ حو

 و هلا اوُدُبََْو # » :ىلاعت هلوق ُديحوتلا هب هللا رمأ ام مظعأ نأ ىلع ليلدلا

 .ةيآلا رخآ ىلإ [+:ءاسنلا] © اكس ب أك

 هانح وأ: ءةزشعلا«قوقحلا اةيآ ىمست اذحلو-؛قوقح ةرشع,اهيفاةيآلاإةفه

 دولا و اکیس یب وكرت اکو هللا اوذئعآَو چ :هناحبس هللا قحا قوت

 .ثلاثلا قم او هاذه 4 ٍقَرشْلا ىزيوإ يناثلا حلا وه اذه 8



 داوای اتسع وب ارق الأ انآ کی سيو مک ام لنا ےک يوزر | 1

 .[161:ماعنألا] 4 يقكنإ ني ڪک را اردت كو يس

 رمأ ام مظعأ ناک ذات «كرشلا نع هلا یی ام مظعأ نآ یاب ام لع لیا

 يه ةديقعلا «ءيش لك لبق ة ةديقعلا ملعتب ناسنإلا أدبي نأ بجيب هنإف ديحوتل

 اهنايبو اهسيردت ىلع موادی نو «ميلعتلاو للاب (ج ادي نأ

 وأ ءايشألا رخآ اهلعجت نأ بسانملا نم سيلف هب هللا رمأ ام مظعأ يه اهنأل ؛

 سانأ كانه «ةديقعلاو ديحوتلا ميلعت يف نودهزي ةاعد كانه نآلا نأل ءا

 .اهب ةيانعلا بجيف هلك نيدلاب لالخإ اهب لالخإلا نألو ؛اذهم اول

 ءألا وأ بألا ةهج نم ةيبسن ةبارق مهب كعمجت نيذلا مه :ىبرقلا ووذو

 تاوخألاو ةوخإلاو «تالاخلاو لاوخألاو «تامعلاو مامعألاو ءدادجألاو

 1 نيرقلا ووذ مه ءالؤه «تاعلاو ماعألا دالوأو «تاوحألاو ةوخإلا

 ١ .ةبارقلا

 وهو  هوبأ تام نم لك مهو «نيملسملا نم ماتيألا ميلو

 : ْ ةيبرت لفطلا اذه ةياعر يف هيبأ َّدَسَم دسي نم ىلإ ةجاحب راصو ؛غلبي

 ةقاديو هيلع قفنيو «هيمحي بأ هل سيل هنأل ؛هرضي ام عفرو «هحلاصمب
 7 .مالسإلا يف قح هلو «هلئاعو هابأ دقف هنأل ؛هدعاسي نم ىلإ ةجاحب

 ر | ياس -وي ارتش الوو :هلوق 6 هقحب اهأذب هللا نأ مهملا

 «عفنت الو كرشلا عم حصت ال ةدابعلا نأل 4 هلأ اوُدُبَعَأَو 8# :هلوق

 ع نوكت ال اهنإف كرش اهعم ناك نإ « هَل هلل ةصلاخ تناك اذإ الإ ةدابع

 5 ال ذإ كرشلا نع يهنلاب ةدابعلاب رمألا نرق ءاهيف هسفن ناسنإلا بعتأ

NOSES ا 

 الإ إلآ أ تفلح امر :لاق هللا نأل ؛ةدابعلاب هللا دارفإ :وه ديحوتلا ١
 .[ تايراذلا] 4 د

 .ةدابعلاب ديحوتلا اورسفف «نودحوي :يأ «نودبعي :يسفتلا نما لإ

 قلاخلا وه هللا نأب رارقإلا وه سيلو «ةدابعلاب هللا دارفإ وه ديحوتلاف ؛نَذِإ 0١ 2 .ادبأ كرشلا دوجو عم

 «ءالقعلا لوقع يف دوجوم ءرّطِفلا يف دوجوم اذه نأل ؛ريدملا تيمملا يا لا نإ ثيح .«ديحوتلا هب هللا رمأ ام مظعأ» :خيشلا لوق ىلع ليلد اذه

 دجوي ال لع هللا ريغ ضرألاو تاومسلا قلخ اًدحأ نأ دقتعي ايندلا يف لقاع دج .sc :ةيآلا هذه اهنم ةريثك تايآ

 1 ٠٠:ءارسإلا] نإ لإ ودب الأ كير ىَصَمَو چ ] :ىلاعت هلوق اهنمو

 .[۸۷:فرخزلا] أ وي مملح ن مهتا تو E .هب هللا رمأ ام مظعأ هنأ ىلع لدي اذهو «دیحوتلاب ل

 اًرشب قلخ رشبلا نم اًدجأ نأ دقتعي ةدحالملاو رافكلا نم هيف امو هلك ملاعلا يف



SERE ةثالخلا ل ةت SEIR 

yT كرشلا هنع هللا ىهن ام مظعأ 

 انيق ل ل فسم + دَر مرح ام لَآ الات َلُك#» : امت هلوق ليلدلاو .[14] ٌكَرّكلا هنع ىبنام ٌعظعأو

 إو ڪور نڪ يلنإ ني مڪ دکر القت الو ا غ الا نك ےہ ر ےک

 لإ هن 0 ىتلأ يذلا اشن الو ےب او اھت اهني رل ام كسلا اورق
 ظرألا ىلع ينمي اًناسنإ اًرشب قلخي اًرشب نأ دقتعي ماعلا يف لقاع دجوي ال

 7 رح ني أولم ما ؟اًذه دقتعي لقاع دجوي له ءبرشيو لكأيو
 | ديحوت .["7-٠ه:روطلا] دوق ةا لب سرالاو تولا رماح مآ ايل

 علا إب هللا دارفإ وهو «ةدابعلا ديحوت نودب يفكي ال هنكل ؛لوقعلاو رطفلا يف

 وه سيلو «ةدابعلاب هللا دارفإ وه ديحوتلا :خيشلا لاق اذهلو

 وت يفكي الو «فورعم ءيش اذه نل ؛ةتامإلاو ءايحإلاو قزرلاو

 1 1 .ديحوتلا فيرعت

 .«كرشلا هنع هللا ىه ام مظعأو» :-هللا همحر- هلوق [1]

 ااه نأ نودقتعي سانلا ضعب نأل ؛ةميظع ةدئاف هذه

 تامرحملا مظعأ وه ابرلا :لوقيف «هنع هللا ىهن ام مظعأو «مئارجلا

 اسف نعو ءانزلا نعو ءابرلا نع يهنلا ىلع نوزكري كلذلو ؛تامرحملا

 | سانا نوري مهو نم نورذحي الو ءكرّشلا رمأب نومتهي ال نكلو
 : ب هللا ةعيرشب ميظعلا لهجلا نم

 ا بلا نم معآ وف ءكرشلا وهن هنع لا نم : ام مظعأف

 د ارزو نوازا تر مظعأو ءرمخلا

 .تامرحملا مظعأ وه «رسيملاو

 رر ير
 4 ٌنَسَحَل ىه ىلاي الإ يَا َلاَم ارت و 3 ود کک دب کو

 ع ام لنآ الات َنُق# » :رشعلا اياصولاب ىمست تايآلا هذهو «تایآلا ر
 .[۱٥٠-۱١۲:مامنألا] 4 دوا کم .دي مکس » :هلوق ىلإ 4کی ث

 كرشلا نأ ىلع ّلدف اس وب اور الآل :هلوقب هللا اهآذب تامرحلا 00

 .هنع هللا ىهنام ذعأ و

 اوم دف مط اإ أ مم صج الإ :ىلاعت هللا لاق ءءارسإلا ةروس يف" :
 و :لاقف كرشلا نع يهنلاب اهمتخو كرشلا نع يهنلاب أدب .[1؟:ءارسإلا] قت

 .[۳۹:ءارسإلا] © اًيوْحَدَم امونم مج يف قلم رح اهل هَل )

 ىب ام مظعأو :خيشلا لوق ىلع لدي اذه «هنع هللا یہن + ام مظعأ هنأ ىلع لذف

 لعجت نأ :لاق ؟مظعأ تبنذلا يأ :لئس لك يبنلا نأ» :حيحصلا ثيدحلا يفو

 :ليق .كعم معطي نأ ةيشخ كدلو لتقت نأ :لاق ؟يأ مث :ليق .كقلخ وه
 و اج ةليلج ينازت نأ: :لاق او

 اک دوعسم نب هللا دبع تيد نم (73) مللسمو ,(131) يراختلا جر



eens 

 هدنع ناك نإو «يصاعلا اذكو «هرفغي ال هنأ هللا مكح ءرفغي ال هنإف كرشلا اأ ا

 لوأ نم هل هللا رفعي نأ امإ «ةننملا :ىلإ:هلآم ةن نا هيلع مرحت ال هنإف كرما نا

 اهم نمؤملا ؛ةنجلا لخديو «هبيذعت دعب رانلا نم جرخي نأ امإو «ةنجلا هلخديو ةلهو

 مرحي الو هللا ةمر نم طنقي ال هنإف؛«كرشلا نود يتلا.يصاعملاو قسفلا ني هم نا فت + وهو -اًكيرش :يأ- ادن هلل لعجت نأ» :هلوق يف كرشلاب أدبف

 .كرشلاب أدبف ؟مظعأ بنذلا يأ لئس هنأل ؛بونذلا مظعأ وه
 .8َ هللا ةئيشمب ةرفغملا تحت لخاد وهو ءةنحلا نم 3 ١

E : : 
 وه كرشلا نأ ىلع و نم مو رشم طال اق !؟هلا لوسر اي نه امو :ليق .تاقبولا عبسلا وينتجا» :ةيلاقو كرشلا.نأ ىلع لدف «هللاب ذايعلاو هلك كلذ نم مورح هنإف كرشملا امأ

 _ .ثيدحلا خلإ "«...قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو «رحسلاو للاب

 .[۱۳:ناقل] 4ديظع ظل كلر ك 00 :ىلاعت لاق «بونذلا مظعأ

 كلذلو «بونذلا مظعأ وه كرشلا نأ ىلع ّلدف ؛كرشلاب اهأدب
 ر عجم هس ءدد

 هلع هلل مح دق هاي كرشي نم هن :ىلاعت لاق ءاّدبأ ةنجلا لخدي

 .[14:ناقرفلا]

 نمو .[4/:ءاسنلا] كاَميِظَع امْنِإ ةكرمفأ ِدَقَم واب كرّم نمو :هناحبس لاقوا 1 ١

 مظعأ كرشلا نأ ىلع لدي اذه لك .[7١١:ءاسنلا] 4 اديب ُلكَص َّلَص دف هَل

 هنع يهنلا نيملعتملاو ءاملعلا ىلع بجي هنإف بونذلا مظعأ كرشلا ناك اذإو ءبونألا
 نيك رشملا داهج بجي هناو ,كرشلا نم ريدحتلا نع اوتحسي »لاو : 5 E UTE نيكرشملا.داهجا بجي هتأو.؛كرشلا,نماريذختلا نع اوتكسي الأو هتم ل :هل هللا رفخي ال كرشملا .6/:ةدئاملا] 4 راكصنأ نِي تيل ام الأ
 5 .[۸٤:ءاسنلا] © اك نَمِل_َكِلَد كود ام رفعي وب كرسي نأ رفعي

 02 اھ دو هل رفغي ال هللا نأو «كرشملا ىلع ةنجلا ميرحت ىلع كلذ لدف

 9 :ةرفغملل ةلباق -كرشلا ادع ام- بونذلا نأل ؛بونذلا مظعأ كرشلا

 شو «ةقرسلاو ءانزلاف 4255 نمل كلذ تود ام رفعيو هوب كرش نأ ريَ

 ٠ .هبذع ءاش نإو «هبحاصل رفغ هللا ءاش نإ «ةئيشملا تحت لخاد هلك ابرلاو

 يعم

 اوفو مورضخاو رهو ْهوشدَجَو تح كرما اوقات  :یلاعت لاق
 رے

 ىتح سانلل هنايبو «كرشلا نم ريذحتلا بجيف .[8:ةيوتلا] € صر لكك

 .ىجي ىذلا اذه هوب

5 
 محو مالا ريغ ةدابع: ف نسما نيانلا ك زتيور كزشلا نع تكي ا

 سان كانها دج نيطحا رمال فردي دنا رال و ىهي د حالو و .# ةريره يأ ثيدح نم (۸۹) ملسمو :(11777) يراخبلا هجرخأ (۱)



 د نالن
 9... فز

1 Îا ل ا ا  e 

 7 ةمرحم رومأ هذه «قالخألا داسفو «ءانزلاو ءابرلا نع يهنلا ىلإ 7 تی

 رثلا نم ريذحتلاو ؛كرشلا نع يهنلاب متي ال اذاملف «مظعأ كرشلا نكل

 !؟مالسإلا نوعّدي مهو ربكألا كرشلا يف سانلا نم ريثك هيف عقي

 رطخأو مظعأ وه ام كرتيو «هنم ذخؤي ال هلك كرشلا نم رذحي نأ :بجاولاف 8 ٠

 :نولوقيو «يسايسلا كرشلا وأ طقف ةيمكاحلا كرش هنأب كرشلا رقي الف

 مظعأ كرشلا ل هللا ىلع ةءارج هذه -نيه :يأ- جذاس كرش اذه روبقلاب كرذلا 1

 .كرشلا وه اذه هعم هريغ ةوعد وهو ب ا , سانلا كرتو «هنع لفاغتلاو كرشلا رمأ يف لهاستلا اذه اذامل

 : 8 ؟مهنع نوتكسيو ءالؤه عم نوشيعي لب ؛نودوجوم ءاملعلاو

 3 ذلا ميظعلا رطخلا اذه نع يهنلا ىلإ ًالوأ هجتي نأ :بجاولا

 الا الاب اد نأ بجاولاو ءهنم نوهآ وهف هنود بن لك ءاعیرذ اكن

 بح اًبوبح هللا هلعج لاملا لال ةبتو ءايندلا ةبحم وه كرشلا :لوقي نم مهنمو

 :لاملا :يأ 4 ربل بحل ُهَنِإَو و .[0٠:رجفلا] اج اح کاملا تروا نع

 «مكحتإ| بح :هلوق ىلإ 4ک ڑاآاو مكزابا+ ہک نإ ن .[۸:تایداعلا

[Yé 

 نومّدقي مهنأ مهيلع ركنأ نكل «ةنوبحي ممنأ مهيلع ركنأ ام «مكيلإ بحأ لاق

 إ نوجاتحي سانلا «ةيعيبط ةب رش ! نوجاتحم شانلا ءةيعيبط ةبحم هذه نأل ؛اًكرش تسيل لاملا ةبحم هللا ةبحم لع

 نأ ىنغمب «هعم هريغ ةوعد وه :كرشلا فيرعت اذه 1

 حلاص وأ «ءايبنألا نم يبن وأ ةكئالملا نم كَلَم نم «هللا ريغل ةدابعلا

 اًئيش فرص نمف «تاقولخملا لك نم كلذ ريغ وأ «تاّينبلا نم ةي

 .كرشلا وه اذه «هنع هللا ىبخام مظعأ وه اذهف هللا

 ء سالا نم كانه نأل ؛كرشلا ريسفتو ديحوتلا ريسفت اوفرعاف

 «ناسنإلا اهب عفتني يتلا عفانملا ةبحم نم هنأل ؛اكرش تسيل لاملا ةبحم ٤ه ءو
 .كرشلاو ديخوتلا اوملعتي مل لاهج مهخأ امإ تالاقملا هذه نولوقي نيذلا

 ؛اهنوديري مه ءايشأ ىلإ قئاقحلا هذه نع سانلا فرص نوديري نوضرعم م“
 .دصضاقملاب ملعأ هللاو ءاهن

 .هريسفت ريغب كرشلا رسفي نمو ؛هريسفت ريغب

 ظ اذهو «ةيمكاحلا يف كرشلا وه كرشلا نإ :نولوقي نم سانلا نم

 ءاطل كرش ىمسي كرشلا عاونأ نم عون هللا لزنأ ام ريغب مكحلا .فسألا

 « عون اذه هللا لحأ ام ميرحت وأ «هللا مرح ام ليلحت يف قولخملا ةعاط نأ

 دأالاو فاوطلاو رذنلاو حبذلاب هللا ريغ ةدابع وهو «هنم مظعأ وه ام كانه نكل

 ءىش فرص وأ هعم هللا ريغ ةوعذ وه كرشلا كرشلا وع سيل اذه | هلا

 ةناعتسالاو «ةثاغتسالاو ءاعدلاو «رذنلاو ,حبذلاك هللا ريغل ةدابعلا 2

 بونذلا مظعأ وه يذلا كرشلا وه اذه كلذ ريغو ءاجرلاو «فوخ ا3 ا“



 KEE ةئالغلا ل حرش ةلسلس 3 نقلا 4

 6د:ءاسنلا] 4اكيَص ہہ اکرن اکو ہا اوُدبَعَاَو» :ىلاعت هلوق ليلدلاو

 ةعبارلا ةلاسرلا ا ولا

 اهتفرعم بجت يتلا ةثالثلا لوصألا « :لاقو .[٤١:دعرلا] © ءى مه رهل نویس ا ونود نم نوعی يلا يا
 ا ف

 لا وه هللا ريغ ءاعدف ١[. ٤:رفاغ] (َتورْفكْلا کک ولو نيِرِلَأ هل تبصلخع

 .هلوسرو هللا همرح

 لاقي نكل كلذك سيلف كرشلا يه اهنولعجي يتلا تايئزجلا هذه امأ

 ا د نال ؛هنم مهأو هنم رطخأ وه ام كانه نإو كرشلا نم ءزج
 71 تادا يهدي تدا

 : الك هللا ةفرعم :لوألا لص 7
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 ؟اهتفرعم ٌُبجت يتلا ةثالثلا ٌلوصألا يه ام :كل يق اذإف

 .[11١اًدمحم هيبنو «هنيدو ءهبر لبعلا ةفرعم :لقفا
 2 سلع

 هپ رش الو هلآ اودبغاو #) :ىلاعت هلوق ليلدلاو» :هلوق 1

 م :لوق ديحوتلا وه هب هللا رمأ ام مظعأ نأ ىلع ليلدلا نإ :انلق

 1 كاب أدب هنوكف «قوقحلا ةيقب ركذ مث 4 ايس وي کرت کو لآ

 ق هنأل ؛هب هللا رمأ ام مظعأ وه ديحوتلا نأ ىلع ليلد اذه «كرشلا

 كاب رمألاب أدبف «يبن اذهف 4ك وپ ر اکرن الوو :هلوقب هعبتأو 4َس

 ىه ام مظعأو «ديحوتلا هب هللا رمأ ام مظعأ نأ ىلع لدف كالا رع

 م لالدلا هجو اذه «مهألاف مهألاب الإ هناحبس أدبي الو «كلذب أدب هللا نأل

 ام :عرفلاو «هريغ هيلع ىنبُي ام :لصألاو ءلصأ عمج :«لوصألا» :هلوق 1

 ؟نيدلا رم نم اهّريغ اهيلع اهمال ؛لوصألاب تس هذهف رغ 8

 هذه ىلع رودي نيدلا لكو ءنيدلا رمأ اهيلع ىنبي األ الوصا تج

 .ةثالثلا ل

 ردصلا نال ةر نوم نالا نرس هير هير دلا ةر

 دنع هلعف لمع لمعي فيضأ اذإ ردصملاو (دبعلا) لعافلا مسا ىلإ فيصا
7 

 ؛لعفلا لمع لمعيف فيضأ انه ردضملافا ان

 نيدلا لوصأ هذه ءبوصنملا ىلع :يأ هيلع فوطعم :(هيبنو هنيدو» :هلوق

 .هللا ءاش نإ -هللا هحر- خيشلا مالك يف اهليصفت قك
 دع د د دع



 GG 0| ااا فخ ف فظ 59999 تا او ا مم همم ممم مم ممم ممل همم مم هرم ممم متجر وو مم مم معرف ممم مممم

 اذه -هللاب ذايعلاو- ناميإ ريغ نم سانلا هلوقي ام لوقي ايندلا يف هنأ +

 هحلاصم لجأ نم هرهظأ امنإو «هبلق يف هدقتعي ال وهو ؛مالسإلا رهظأ ئزإإ .

 ؟ةثالثلا لوصألا هذه صخ اذامل

 سي يتلا لئاسملا يه اهنألو ؛مالسإلا نيدل تاساسألا يه ابنأل
 !!هللابذ ايل ومعاو قلل تع 1 1

 !!هللاب ذايعلاو ركنم هبلق ءاهب نمؤم ريغ وهو «هللا يبر :ايندلا يف لوقيف بارتلا هيلع يّوُسو هربق يف عضو اذإ دبعلا نأل ؛هربق يف عضوي نيح

 يف هحور داعتف ءربقلا يف ناكلم هءاج «مهلهأ ىلإ نيعجار سانلا

 ٍ لثم يل ةيخزرب ق ءا ملعأ هللا ةايتح ءاينذلا ةايَحَن لقم ةايح تسيل ةيخز

 !!ركنم هبلق ؛مالسإلاب نمؤي ال وهو «مالسإلا ينيد :لوق

 !!هبلق يف دمحم ةلاسرب نمؤي ال وهو دمحم يبن :لوق

 تبرضيف َتْيَلَت الو تيزدال :هل لاقيف «قفانملا وه اذه ءطقف هناسلب لوقي ان

 ءيش لك اهعمسي « اوقعصل نالقثلا هعمس ول ةحيص اهنم حيصي ديدح نما

 فلتخت ىتح هربق يف هيلع قيضُيو «لوملا نم تامل :يأ «قعصل هعمس ول ناست

 ؟كيبن ْنَمو «كئيد امو «كبر نم :هل

 ييبن لَك دمححو «مالسإلا ينيدو هللا ير :لوقي نمؤملاف

 ل ١ ك الإ :دانم يدانيف ءتفرعو تيردف هللا باتك تأرق :لوقي ؟تفرع
 ةت ال بر ای :لوقیف ءاَهَر هس ن هايف راثلا لإ: باب هل حش 72 5

 د یاو اغلا لا بات ها ذم هربق يف هل عّسوُيو «ةنجلا نم اّباب هل اوحتفاو ةنجلا نم هوشرفأف
 :ديدسلا باوجلاب باجأ ام هنأل -هللاب ذايعلاو- «ربقلا يف هتلاحو هتشيع هذه

 1 5 0 :لوقيف ءةنجلا يف هنكسم ىلإ رظنيف ءاهحورو ةنجلا حير

 !يلامو يلهأ ىلإ عجرأ

 نيقيلا مدعو «كشلاو ةبيرلا ىلع شاع يذلا باترملا امأو

 د هنإف قفانملاك هللا نيد يف بير هدنعو كوكش هدنع ناك اذإ «مالسإلا

 عردأ ال :لوقي ؟كئيد ام :اولاق اذإو ءيردأ ال :لوقي ؟كّبر ْنَم :هل اولاق

 نم اًباب هل اوحتفاو ءرانلا نم هوشرفأف يدبع بذك نأ :دانم يداني كلذلو

 .هللاب ذايع ن

 ءاهدقتعن نأو اهمّلعتن نأ انيلع بجو ةيمهألا ةذهب لئاسملا هذه تنا
:0 0 5 2 
 ديق ىلع انمد ام اہ لمعنو ءا نمؤنو ءاهدقتعنو اهملعتن لب ؛طقف ر

 ا ورا

 فو ايدل ةو يف تالا لولا وماء لا لآ ثبتی :یلاعت هللا لو
0 

 .[۲۷:میهاربإ] ءا اَم لا لعق و تريلا ا

 1 يش نولوقي سانلا تعمس ؛يردأ ال هاه هاه «يردآ ال :لوقي ؟كيبن ْنَم

 )١( هجيرخت قبس )رص١1١(.



ua 

 .e ؟كبر ْنَم :كل ليق اذإف

 يف خيشلا اهيلع َركر اذهو «ةميظع ةيمهأ اهل ةثالثلا لوصألا هذهف
 11 لمعنو اهدقتعنو «ءاهيف نعمت تنو ءاهسردن نأ لجأ نم اهحضوو

 =. *» 0 5 و
 «هقزرب مهيذغيو «همعنب هدابع عيمج يبري يذلا وه -العو لج- تا ر

 : 9 د اوا .ةرخالا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب مكايإو انتبثي
 يف قلخ دعب نم اقلخ مهتاهمأ نوطب يف -اًروكذم اتش اونوكي مل نأ دعب- ےہ

 مسج ومني كلذلو ؛مهتاهمأ نوطب يف ىتح قزرلا مهيلإ لصويو «ثالث

 .ءاذغلا هيلإ لصيو لكي هللا نم قزرلا هيلإ لصي هنأل ؛ربكيو همأ نطب يف

 ؛ نأ دارأ ةلمجم ةثالثلا لوصألا هللا همحر- خيشلا نّيب ال 1

 نوک | ها تايآ نمو ةنسلاو باتكلا نم اهتلدأب اًدحاو اًدحاو

 ۱ لار باتكلا ةلدأ لع دئاقجلا ىنبت نأ بجي اذكهووقيلقعلا
 اذإ مث «نطبلا يف ةيبرت هذه -هللا نذإب- ايحيو كرحتيف «حوّرلا هيف خنث مق ا دوزتو بلقلا يف حعتو خسرت نأ لجأ نم ةينوكلا هلل

 ا لعو كوكشلا لعو «تاهبّشلا كلي ةينبملا دئاقعلا امأو

 ] ةضرعو ضقنلل ةضرع يهو «تبثت ال ةلئاز دئاقع اهنإف ءىمعألا

 لإ دف مآ نبل هيلغ ديو ؛ةيفاعلاو ةخضلاب همعتب هيبري هناحتشا |
 هاا

 «هرصبو هعمسو هلقع اًئيشف اًئيش ومني مث «بیلحلا نع ينغتسيو ماعطلا لك

 8 ٤ و 0
 «ةنس نيعبرأ غلبيو هذشأ غلبي ىتح ومنيو ومني مث ؛مّلُحلا غلبي ىتح اًنيشف 7

 رق يي دأب الإ ةيعرشلا ماكحألا رئاس الو «ةديقعلا تبثت الف
u3 لأ قايس نم -هللا هحر- خيشلا رثكأ اذهلو ةمّلسملا ةيلقعلا ةلدألابو 641  

 هيذغي يذلا نم ؛تومي نأ ىلإ همأ نطي يف هقلخ نأ موي نم.هيذغي يللا ب 1

 ةيلخ لك ىلإ لصيف همسج يف بارشلا اذهو «ماعطلا اذه غوسي يذ 3

 يذلا نم «بارشلاو ماعطلا هيلإ يهشي يذلا نم «همسج يف ناكم لک ىلإو هل

 ؟3 هللا وه سيلأ ءناسنإلا اذه يبريو اذه لعفي يذلا نم هررض نم ك
 4 ننس ثا

 .هتمعنب نيملاعلا عيمج ىبرو ينابر يذلا وه «يبري يذلا 86 بر

 نيهاربلاو ةلدألاب همعد دقو الإ اهنم لصأ رمي الف «ةثالثلا لوصألا

 .بلقلا يف ةديقعلا خسرتو «ءاوهألاو كوكشلا درطت

 اهو (؟كبر ْنَم» تلمس :يأ .«كل ليق اذإف» :-هللا همحر- هلوق

 م نأو لَك كبر: فرعت نأ دبالف «ةرخآلاو.اينذلا' ف هنع لأستس

 0 :ناهربلاو نالا ن يبق يكلف



  KEKةثالغلا لى 0 ثةلسلس 7 ١

 aa 1 1 .[۳] هاوس ٌدوبعم يل سيل يدوبعم وهو

 عم دبعيف «هللاب ةّصاخ تسيل هدنع ةدابعلا نكل ؛هللا يبر : :لوقيف كرشلا نأ

ًكرشم راص كلذلف ءروبقلاو «نيحلاصلاو ءايلوألاو ءراجحألاو راجشا 1
 لو ا

 .مالسإلا يف هلخدي مو «ةيبوبرلاب دارقإا

 ىبلا ملاعو «ةيناويحلاو ةيمدآلا ملاوعلا نم ضرألا هجو ىلع ام لك

 ا يت اهلك رخبلاو ربلا يف هقولغ غص الإ قولخ ربكأ

 او #) :لاقو ۲ :كللل] نر َكَسمَأ ن کفر یر اد ناو
 اكو :لاَقو درم معد رسو امت اسیر اھا لعألإ

 .[٠٠:توبكنملا] ملم يلا و كَانَ هَ اهر

 .[۴:سنوب] € معا یر هل مڪر

 انصألا ال اًئيش كلذ نم كلمي الف -العو لج هللا ريغ امأ

 .هدبعأ يذلا هلإلا :يأ ««يدوبعم وهو : :هلوقف

 نم الو ؛لسرلا نم الو «ةكئالملا نم ال :«هاوس دوبعم يل سيل» :هلوقو _

 3 هاوس دوبعم يل سيل «يش يأ نم الو هراجحألاو «راجشألا نم را

 .نآرقلا نم يلقنلا ليلدلا ركذ مث * «يلقع ليلذ اذهو «ليلدلاب دي وا 5

 IRE ةحئافلا] (تويلتعلا ب بر هَ دلا :ىلاعت هل وق ليل 1 1

 نمحرلا هللا مسب الإ اهلبق سيل .فحصملا يف نآرقلا لوأ يه ةيآلا هذه

 ر وللا دما نأ رھندو ٌرْضياَدَو 8 :ىلاعت لاق «ةنجلا لهأ مالك رخآ نموا ١

 م و 5

 .[1:ماعنألا]  روُثلاَو تلا دمو ساو تولا قلا
 نعل بَ هِي دنع يقو لاب متت یوا :ىلاعت لاق «قلخلا اهب مت

 .ةميظع ةملك يهف اهب متخو «قلخلا اهب حتف .[©

 دمحلا يف «لأ»و «هلالجإو هتبع عم دومحملا ىلع ءانثلا :دمحلا :ىلاعت هلوقق

 ؛قلطملا دمحلل قحتسملا وهف ءاًقاقحتساو اكلم هلل دماحملا عيمج :يأ «قارخت

 قلطلا دمك اما وا کا نام نيستا نك لفي اما ردق لع دق

 .هنم اهلك معنلا نأل ؛ لو هلو

 ي

 .كلثم قولخم قوزرم وه انإو ؛اًيش قزرلا نم كلمي

 | يذلا وه هنأش اذه يذلا تلا : :«يدوبعم وهو :هلوق []

 ار | يفكي ال هنأ -هللا همحر- خيشلا هن اًضيأ مث «يربغ نمو ينم

 5 .همعنب ينابر يذلا هللا بر :لوقت نأ يفكي

 ا لڅ نأو ةةيدويعلاب هل فرتعت د نأ دبال يفكي ال اذه

 ةوبعبو 4 هللا ةيبوبرب رقي دٌحوملاف ؛كرشملاو دٌحوملا نيب ام قرفلا

 ا داف كرت ةنكلو:غهلا ةيبوترب قيا كزاعملاو ةل ركيز

 )ايش كلمي الو «قزري الو «قلخيال ْنَم هعم كرشي هتدابع

 00١ ل القل سوح ا كالقلاو سكول ییا قافلا یش اذ

 ۴ .هاوس دوبعم يل سیلو



 ١ 7 5ل 7 ةلالفلال/ 1

 .[4] اعلا كلذ نم ٌدحاو انأو اع هللا ىوس ام نك, 0 للا ا يس عم امل RN عع حا

 [ه] هت ولخمو «هتايآب :لقف 3 5 ري دمحلاف ءكيلإ نسحب نأ نم هنكم يذلا وهو «قولخملا اذه كل رخس .[ 0 ] هتاق لغ تا 1 ' لدو ك هللا نم هنإف ناسحإلا نم اًئيش كيلإ ىدسأ اذإ قولخملا ىتحو ؟َكّبر تفرع اب :كل لق اذ :

 نيب مث[ ]٤ هلا :يأ ءأدتبملا ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج :هلل :هلوقو .ةيآلا هذبب لالدتسالا هجو - هللا همحر- خيشلا

 ؛ٌير هللا نوكيف «ملاعلا كلذ نم دحاو انأو ماع هللا ىوس ام لكود :هلوقف + E . الك هلل رقتسم

 ريغ بر يلانأ :لوقي نأ عيطتسي دخأ الف «نيملاعلا نم دحاو انأو «نيملاعلا بر : لا اذهو «نيعمجأ هقلخ ىلع ةيدوبعلاو ةيهولألا وذ :هانعم :هللاو

 ىلع ليلد اذه «لقاع هلوقي الو ءاًدبأ نكمي ال اذه «ملسملا الو رفاكلا ال نيلاعلا

 هريغ ًةدابع لطبُي اذهو «ةدابعلل قحتسملا وهف نيملاعلا بر هنأ ماد امو < 4 هللا:

 .[ه:ةحتافلا] 4 ريتن كابو دبعن كايا :اهدعب لاق ك نذ ِ

 لدي -دبعن- لماعلا ريخأتو -كايإ- لومعملا ميدقت نأل ؛رصحلا ديفي اذهو

 كايا نكل ءطقف تابثإ اذه ءدبعن نأل ؛كدبعن نع فلتخي دبعن كايإف ؛ ملا

 انآ :لاق ام «نوعرف ىتح «هللاب ىمست دجأ ال «هناحبس هريغ هب

 قرجي دحأ الو ءاَدبأ هب ىمستي دحأ ال «هللاب صاخ مسالا اذهف مكبر

 1 .فاضم وهو رورجم وهو ةلالجلا مسال تعن :بر

 / و جب قحلم هنأل ؛ءايلاب هرج ةمالعو ءرورجم هيلإ فاضم :نيملاعلا

 3 :E .نيملاعلا بر هلل هلك ءانثلاو هلك دمحلا نأ حضاوف

 E E 2 ملاعو «عابسلا ملاعو ءرويطلاو تادامجلا ملاعو ةكئالملا ملاعو

 الإ اهيصحيالو هللا الإ اهملعي ال رحبلاو ربلا يف ملاوع رذلاو تارشحلا

 | لجو زع هناحبس- هللا ىلع ىلإ قلطي ال اذهو :نيملاعلا بر

 3 :نيماعلا بز هل لانو

 ””العو لج هللا ىلع هللا ىلع الإ قلطي ال اذهف «برلا :ليق اذإف

 اهكلام :يأ ءةميهبلا بر ءرادلا بر :لاقيف ديقيف قولخملا امأ «هيلإ الإ

 ىوس امع ةيهولألا يفن «تابثإو يفن اهيف «هللا الإ هلإ ال ىنعم وهو «تابثإلا
 . لَك هن ااا

 نأ ىلع ليلدلا وه ام «همعنب ينابر يذلا هللا يبر وأ «يبر هللا :تلق تنأ 1
 ؟همعنب كابر يذلا

 تفرع مب :كل ليق اذإف «يتأيس اك لقعلا نمو يحولا نم ةلدأب خيشلا 7

 :هاوعد ىلع ليلدلا ميقي نأ دبالف اًئيش ىَعَذا نم



 ةئالخلا لو راش ةلسلس > اهل

 تاومسلا :هتاقولخم نمو «رمقلاو سمشلاو ءٌراهنلاو للل 0000 ااا اال لعمل

هيف امو «عبسلا نوضرألا 3
 ]٦[. امهنيب امو ن

 ؟كبر تفرع مي :ةيدبلا ىلع يبارعأل ليق ام اذمهو هلو لاخلا ىلع لدي لذا 1

 .ريبخلا فيطللا ىلع نوكلا اذه لدي الأ «ريسملا ىلع لدي رثألاو «ريعبلا ىلع لرو ا

 هلهأ تانيب اهيلع اوميقي مل اذإ ئواعدلاو

 1 2 هاوعد تناك الإو «هاوعد ىلع ليلدلا ميقي نأ عدم لكل ٌدبال
 ىبرو ينابر يذلا هللا يبر :تلق.تنأ

 .٠ ليلدلا ام «همينب نيملاعلا عيمج

 5 .هتاقولختو هتايآ ليلدلا :لقف

 ع ةلالدلاو «ءىشلا ىلع ةمالعلا :ةغل يف ةيآلاو «ةيآ عمج :تايآلا

 0 .هتمالع :يأ ٠ «ثالث قفانملا ةيآ» :لاق

 ؟ضرألا هذه ىلع ىشم اًدحأ نأ ىلع اذه كلدي امأ ءضرألا ىلع مدق را تا

 ؟ريعب اهيلع رم وأ ؛لبإ اهيف ضرألا هذه نأ ىلع اذه كلدي الأ ءريعب رعب تب

 .ريسملا ىلع لدي رثألاو «ريعبلا ىلع ١

 :نيمسق ىلع تايآلاف :ةرمقلاو سمشلاو ءراهنلاو ليللا هتايآ نمود :هلوق[5]

 «موجنلاو ضرألاو' تاومسلا لثم «دهاشت ةينوك تايآ :لوألا مسقلا

 لع تالالؤ ا قال ؛تايآ كنس نانلار نجار :لابخلاو نا

 هيلع ةلادلا تالالدلاو تامالعلا :يأ ««هتايآب» :هلوق

 اهقلخو اهدجوأ هللا نإ مث «ةمودعم تناك اهلك اهنورت يتلا تانئاكلا

 اتناك ام ءايشأو ديلاوملاو تابنلا لثم ددجتي قلخ اهنمو
 له ل هللا وه ؟اهقلخي يذلا نم ءاهيلإ نورظنت متنأو ءتدجو

 ا . يعدي نأ عيطتسي الو ءاذه ىعدا دحأ ال ؟اهقلخ رشبلا نم دحأ

 :ةيهاتعلا وبأ لوقي اذمهو ل اه

 دخاجلا دنخجي فيلك مآ هس ٠ إلا ىصعُي فينك ابل

 داناو ةن وتكشلع لدحت BLT 5-5-5 ءيش 4 2

 ندا س كروشي 'ةميعشسست) ةي قلن ا آ9 توثيكلا م مآ هتك رع نی اوف ما :ىلاعت لاق

 کف نَدَج ءايشألا هذه :-۳٦[. ول ا
 هلك نوكلا اذه بر كانه سيل :لوقيو «-العو لج- هللا دحأ دحجي o َدَجوَأ ام ايشألا له 1 ه:روطلا] © َنونِقَوي لب ضرالاو

 ا وأ ةرجش دحأ قلخي نلو مل ادبأ تاقولخملا نمءاهريغ
 قلاخلا اذه وهن نمف قلاخب تادجو نإ ىلا ريغ نم تدجو تاقولخما# ا ِ
 ١ € 2 اجا ولو اباد وقل نل وأ نود نم وعدت سبرلا

 وفل ةكرش رئو اولعج مآ ا :8 هللا ريغ اًقلاخ دجت ال ؟يل یب -العو لج 4
 7 7 آر و 59

 .615:دعرلا] 4 رهف كولا وهوا و ع لك قلد مآ له يلع قالا هبل ١ تريز يأ ثيدح نم (09) ملسمو «(۳۳) يراخبلا هجرخأ (۱)



1 

 ناخن لولا

El. Niessen lesen gege eo fips 

 34 هتیهلاو هتيبوبر ىلع ليلدلا

 ]/ لع لزنللا يحولا نم لتُت يتلا ةينآرقلا تايآلا :يناثلا مسقلا
 العو «هئاسأو هتافصو هلاك ىلعو لَو برلا دوجو ىلع ةلدأ اهلك هذه

 ثايآلاو ةينوكلا تايآلا كلذ ىلع لدت اهلك هل كيرش ال هدحو ةدابعلل

 " 2م -> 4 عم 2ع > راو تچ

 ال ٌرَصْلاَو سلاو راهتلاو ليلا ِهِينْياَ نمو :ىلاعت هلوق ليلدلاو ||!
a Wilعلاش و  

 هاي مشڪ نإ َتْهَقْلَح لأ رب ودجساو رمل لو سيئ ا

 .[۷1[۷٣:تلصف] 4و

اهنإف لك هلا تاقولخ امأو «لطعتتو تناك امهم فلتختو برخت مهتاع
 برخت ال 

 ناک

 | تايآلاو ءاهربدمو اهدجومو اهقلاخ ىلع لدت ةينوكلا تايآلا

 وت لع هب لالدتسالاو ءةيبوبرلا ذيحوت ريزقت اهيفو «هللا ةدابعب رمألا
 اهبارخب هيف هللا نذأي تقو يفالإ 0 ا لزنأو «ىنعملا اذه ىلع رودي نآرقلا لك لک هللا ةدابعب رمألاو

 برختو لطعتت قلخلا ةعانص نيب ءامهنم دحأ لطعتي مل نارمتسم راهنلاو ليللاف 1 ا ان لسقلاو.لممشلاو ةزاهلاو يللا هتايآ نمو
 .ةبخيض وأ ةيوق تناكنإ 0 ' ا

 وا ةيوق تناك نإو « اذه ءىضي يذلا ءيضملا راهنلاو ءنوكلا اذه يطغي يذلا ملظملا

 ١ مع هلآ لصح نإ رشا لف :ىلاعت لاق مهلاغشأل سانلا

 زم ل توغ أ ءاڪضب مڪي هيأ ريع ےک نم ةي
 لب مگا ربع ےل نم قلا روب لإ اًدمْدَ اھل مکی هنآ

 ان ارُكَسَتإ راهو لآ کل لك ویک نمو ل توسعت القأ هيف 1 7 ت | 20007 2 هرع سي ذب
 E .[٣۷-۷۱:صصقلا] دورکشت رکلعلو ےیلضف 4 نم و ورو ٍِ

 ءاًجاهو اًجارس نوكلا ءيضي يذلا ميظعلا بكوكلا سمشلا :رمقلاو سمشلا ليل هلك تقولا ال ءراهنلا اذهو ءليللا اذه هللا تايآ مظعأ نم اذه
 .[15:أبنلا] 4 اباه اجار اَْلَمَجَو 8 :ىلاعت هللا

 ىنتعمو ةيوق اهنأ عم رخاوبلاو تارئاطلاو ةيمرملا تارايسلا نم نودهاشت مك

 ريدق هعناص نأل ءال ؟راهنلا لطعت وأ ليللا لطعت له «لطعتتو برخت نکل اب

 .[هه:لمنلا] 4 ٌةْيَش لک َنفَأ ل ولأ ص ف :-العو لجس ميك
E 

 سلاو راتلو ُلَتْل هديا نمو :¥3 هتيحإو هتيبوبر ىلع ليلد اذه 1

 .اوبعتو دابعلا حلاصم تلطعت كلذك ناك ول هنأل ؛راهن هلك

 نامظتنم راهنلاو ليللا نإ مث «نابقاعتي راهنلاو ليلا مهمل هللا لعج

 ذأ ميكحلا ةمكح ىلع لدي ام ؛دحاو ماظن ىلع ريغتي الو |مهنم دحاو

 .سانلل قيرطلا ءيضيو «ليللا ءيضي رون :رمقلاو

 تفتخا ولف «هراحبو هرامثو هراجشأب نوكلا حالصإ :اًضيأ امهح اصم نم



 شاو املأ للا داك نیو :لاعت هلوق ليلدلاو :-هلل هحر- لت

 عم ءراجشألاو راثلل عفانم هيف اًضيأ رمقلا «كلذك رمقلا ىفتخا مشڪ نإ َتْهَقَلَ ىلا ہر اوُدُجَسََو رمق ال كال او اونا

 اكل زام هردو ارو َرمَملاَو 8 :ىلاعت لاق «باسحلا ةفرعم

 ٤ م لف لِمَا نع كولش # 7 :ىلاعت لاقو .[5:سنرب] 4َباَسِحْلاَو

 E .[۱۸۹:ةرقبلا] € ل

 ل دوبل لاجآ ؛لاجآلاو تيقاوملا ةفرعمل ةحلصم ةّلهألا يفف

 ہک مدع
 تودہ

 هقاقحتساو «هتردقو «ةيبوبرلا ىلع ةلادلا هتامالع نم ينعي :ليللا هتایآ ل

 نم اذه «هلك نوكلا ءيضي يذلا راهنلاو ءملظي يذلا ليللا :هاوس نود ةدام

 5 هللا تايآ بنا

 اًئيضم هلك نوكلا لعجي مث ؟دحاو نآ يف (ًلظم هلك نوكلا لعجي يذلا نمف ١١

 اوعاطتسا ام ضرألا نم ةعقب اوئيضي نأ ىلع قلخلا عمتجا ول لقي هللا وه ؟دحاو رمقلا باسخلاو يسمشلا باسحلاف ءرمقلاو سمشلا :نيرينلا نيذه

 ءيت ال اهلك ايندلا يأ يتلا ءابزهكلا نئاكمتب اوءاج ول ةدودح ةعقب الإ اول / .نيعمجأ قلخلل

 م قع | الا هلا :ىلاعت لاق ؛عبنتلا تاؤمسلا هتاقولخم نمو

 a اي توس حبس قلع ىلا و :[١1:قالطلا] نوع رأل

 ا جما قوفو .ةعباتتلا لإ اهيلت يلا مث ايدلا + ءامسلا نضع

 يهن دهم ٍضْرل نمو :ىلاعت لاق اک عبس نوضرألاو

 .4 توب ای تك آه ناَّنعو ناكس اهل نيضرألاو عبسلا تاومسلا تاقبط نم ةقبط لكو

 تاقولخملا مظعأ نم نأل.؛تاقولخملل اودجست ال ؛كرشلل لاطبإ 4 تاقولخملا نم ضرألا يف امو ءرمقلاو سمشلا كالفألاو بكاوكلا نم

 نم مهنمو ءاه:نودجسيو سمشلا َنودِبَعي اوناك نيكرشملا نألو ؛رمقلالأل
 نداعملا نمو ءراجحألاو راجشألاو لابجلا نمو ءاهعاونأ فالتخاب

 ءاهنودبعيو بكاوكلا ةروص ىلع لكاي اهل نونبي ميهاربإ موق لثم بكاوكلاو #

 سمشلاو «نابقاعتي راهنلاو ليللا ءاهلك ضرألا نائيضي امهف رمقلاو سمشلا اهآ
 كلل ر

 کھل ییا رو اجا رمل ار يني وجت الج :لات لا

 .دهاشُتو ىرت ىتلا ةينوكلا تايآلا لو هللا تايآ نم هذه



 MIK هالا ل

 هن ِراَيَأ ةَ يف شرا ِتولمَّسلا َّقَلَح ىذا م ا کر کو : :ىلاعت هلق 1 RRS ١ معمم مع معمل لاول هامل ل ممل ممل ومع عمم قمع رع جدخ تر

 0 تماس مڑ اب اک ڑر و وور
 مرش مخاد ثقلت تقلا يك ل 121 ا تب شا ئ

 س ذو :هانعم دوجسلا «نسيمّشلل أوُدَجَسَس الت :یلاعت هلوقف را عع يأ

 ؛ o :لوقي يب هللا لوسرو «ةدابعلا عاونأ مظعأ وهو «دوبعملل

8 

a ي 22 ص وا 
 .[۸] ٠ ٤:فارعألا] © َنيِبْلكعْلأ بر ُهَلأ ك را ةدلاو اتنا ا :

 «دجاس وهو «هبر

 يذلا كهجو نأل ؛ضرألا ىلع دوجسلا ةدابعلا عاونأ مظعأف

 اذه يي هيدي نيب ًاللذتو هلل اًدبعت ضرألا ىلع هلل هتعضو كدنع

 مسق اهلبق ردقي «مسقلل ةئطوم يهو ءبصنو ديكوت فرح :«تإ» [(ن

 ا

 :ردقم مسق باوج يف يهف :(مک د تإإ» ١
 و کی کک .هلل الإ هب دبعتلا قيلي الو «يقيقحل ا

 لف هريغ ال : 7 ن | ي١ قولخا دوجس وهف رمقلاو سمشلل دوجسلا امأ

 وه اذه سالاد تولا قل یل :لاقف كلذ ىلع ليلدلا ركذ مث و 2 0

Nemesاًئيش قلخ دحأ الو «ضرألاو تاومسلا قلخ هنأ « هَ هللا ةيبوبر ىلع ناه  

 (شرالاو تولا قلعو :هقلخب درفنملا وه لب ؛كلذ ىلع 3 هناعأ دحأ الو ا
 اراک وو اب بج ن ا یر اا 1 اف «ءيش هزجعي ال يذلا #8 قلاخلا هقحتسي |نإ دوجسلا

 ؟ينالفلا منصلا اهقلخ وأ ءاهتقلخ يذلا انأ وأ «نالف وه اهقلخ يذلا ؛ضرأ نإف ريكلاو لميا ENE 5 ا
 دحأ الو ؟اًراپنو ًاليل ىتت ةيآلا هذه نأ عم ءانيدحو يذق ملاعلا نم دحأ اذه ا 5 EF ٍرَمَقْلِل او یال وجنس ال :هيف فّرصتم رّبدم

 ey ةا TSE | تك نإ

 5 E ETN 75 ر کناف MF متدجسو «هل متدجس اذإف للا الإ دبعن الأ :بجاولاف

 لي اهملعي ةمكحل مايأ ةتس يف اهقلخ هنكلو ءةظح يف اهقلخي نأ ىلع رذل# لا في كرشلاو ؛كرشلا عم هنودتعت لب (ةجيحبصلا ةدايعلا ف نيدياع
 .كلط ةريره بأ ثيدح نم )٤۸۲( ملسم هجرخأ )١( ؛قلخلا لماكت ةعمجلا موي يفف ؛ةعمجلا موي اهرخآو دحألا موي اهوأ مايأل



 00 للا

 هنكل «هريغو شرعلا نع ينغ هللاو «قولخ هنأل ؛ ل هللا ىلإ جاتحم شرعلاف : 1 1 ديعو «مايألا ديس وهو «عوبسألا مايأ مظعأ مويلا اذه راص كلذلو

 هاذ ةفنم ولعل ركل هواها عرم جوت ةلوتسالاو +86 اهملعي ةمكد مرايا .مايألا لضفأ

 .ا ءاش اذإ هلعفي لعف ةفص وهف ءاوتسالا امو : | لكلا ]تلا هيف تعلط مریدین :ِِلَك هللا لوسر لاق

 نورت انيبف ؛ليللاب راهنلا يطغيو ءراهنلاب ليللا يشغي دلا لَا ىي 75 يقو ءاهنم طبهأو «ةنجلا لخدأو مدآ هيف قلو «تاقولخملا قلخ هيف

 .اًئيضم حبصيف راهنلا هيطغي ليللاو ءاءلظم حبصيف هيطغي ليللا اذإف اًتيضم نوك قلخلا مايأ رخآ وهو «مايألا لضفأ وهف ءةعمجلا موي يف كلذ لك

 ءاج ليللا ربدأ اذإف ءرخأتي الو ةرشابم اذه دعب اذه ينأي اًح بطي اووف انو نمت

 لاى نم اذهو ءاذه نع اذه رخأتي ال «ةرشابم ليللا ءاج راهنلا ربدأ اذإو را اع هءاوتسا نأ :يأ «بيترتو فطع فرح رمل َلَع وتس و

 اذه نع اذه رتفي ال گ5 هت ا يتلا لاعفألا تافض نم هنأل ؛ضرألاو تاومسلا قلخ دعب

 بكاوكلا نم بكوك كلذك رمقلاو «فورعملا ميظعلا بكوكلا يه سمشلاو ' .العو عفترا :ىوتسا ىنعمو

 «ةرقتسم ةتباث ضرألاو ءضرألا ىلع روديو يرجي امهنم لكو «ةرايسلا . .تاقولخملا فقس وه :شرعلا

 .اهيلع رودت كالفألا رئاسو سمشلاو دابعلا حلاصمل ةتباث ةراق يأ ءارارق اهل وهو ؛ةكئالملا هلمحت مئاوق وذ ريرس وهو ءريرسلا :ةغللا يف وهو

 سمشلا نإ :نولوقي :ةفرعملا نوعّدي نيذلا نم نآلا نوصرختملا هلوقي امك أل تاق راتلل لعل

 رتل ىرخي شلال ... نآرقلا يف ام سكع اذه اهيلع رودت ضرأل 7 6 سيل 34 هلالجبب قيلي يك قيلعفلا هللا تافص نم ةفص :ءاوتنسالا

 !هللا ناحبس اي «ةتباث سمشلا :نولوقي مهو ۲تی و شرعلا كمي يذلا وه هنأل ؛شرعلا ىلإ ةجاحب وه سيلو «قولخملا ىلع
 .بكاوكلا يه :موجنلاو ١ 15 اک نإ ا نيكو لوي نأ یا ن وکلا فیت

 ىلع در اذهو «نرتفي ال تاد نارودلاو نايرحلا يف تارخسم :هرمأب تارخسم

 يذلا هللا «ةرومأم هللا رمأب ةرخسم اهنأب بكاوكلاو رمقلاو سمشلا نودب
 دلاو «(48/) يذمرتلاو )1١57(« دواد وبأو «(804) ملسم هجرخأ (۱)

 .ظ ةريره يبأ ثيدح



 o A DS ل ا ا ا ا ا ا ا 1 11بب

 مهرمأي «هتدابعب مهرمأي «هدابع هب رمأي يذلا لزنملا هيحو وهف :يعرشلا رمألاارإ ١

 هيف لجدي «يعرشلا هرمأ اذه «نيدلاولا ربب مهرمأي ءةاكزلاب مهرمأي يوا
 855 هللا رمأ نم اذه «ةيوبنلا ةنسلا يفو «ميركلا نآرقلا يف يتلا يهاوتلاو رماوألا

 ؟84 هريغل يقب اذامف رمألاو قلخلا هل ناكاذإ .

 7 | نم احل سيل ةرّبدم ةرخسم يهف لي ءاش اذإ ءاهفقوي يذلا هثلاو ءابيرجي

 5 علطي ء8 ينوكلا هرمأب ءيضتو روذتو يرجتف هناحبس اهرمأي

 © نلغ ”موجتنلاو رمقلاو 'سمتشلا اضن «نابقافتيو اذه

 ا ا قع ةباين تكلا هبلطت ةمالعؤ نوقت هنا م

 لاو :لاق مث «ةحتفلاب بوصنم تاومسلا ىلع فوطعم ضرألاو

ESةيرؤلط# بولاق ع“ ى  : 

 .«هبلطيلف ءيش هل نم» :لاق «ةيآلا هذه أرق امل رمع نبا لوقي اذهو

E 
 نيبو قلخلا نيب رياغ هللا نأل ءاًقولخ سيل هللا رمأو ءرمألا نم نآرقلا نأل نآرقلا

 .قولخم ريغ وهف رمألا يف لخاد نآرقلاو «نيرياغتم نيئيش مه

 .نآرقلا قلخب لوقي نأ هنم اوبلط امل ةيمهجلا دمحأ مامإلا هب َمّصَح ام اذهو '

 «قولخم ريغ رمألا :لاق .رمألا نم نآرقلا :اولاق ؟رمألا نم وأ قلخلا نم نآرقلا له

 .رخآ اعيش رمألاو اًعيش قلخلا لعجف «قلخلا نيبو هنيب ريع

 .انهتبت قرف دجوي :نيؤكتو داجيإ وهف قلخا امأو مالک رمألال | :
 كرابت- هتاقولغ هذهو هتردق هذهو كي هلاعفأ هذه يذلا مظاعت :يأ € هَل ر ' 777, ١ .:يعرشلاو ينوكلا #8 همالك وهو لي هرمأ :رمألاو

 عو (تارخسم اهنوك لاح :يأ «لآحلا ىلع بوصنم :تارخسم

 ا ل لا :لاق .ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ؛ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا

 .[0 4 :فارعألا]

 .هريغل ال #8 هل «ریرقتو هيبنت ةادأ :4 الأ

 قو دارأ اذإ قلخلا ىلع رداقلا وهف ؛داجيإلا وهو : قلا

 ركل "ل ٍتيجتستو ءهعيطتف تاقولخملا هب رمأي يذلا :ينوكلا هرمأ
7 

 ريخلا ةرثك يه ةكربلاو «هريغ ىلع قلطي الف «هناحبس هب صاخ لعف :كرابت "أ اذهو «ةناحبنس امهرمأ .[١١:تلصف] امرك وأ عو ايفا ضال اک ل

 انإ .كرابت :هل لاقي الف قولخملا امأ «ىهانتت ال -العو لج- هللا تاكربو # نك هل لوفي نأ اي دار اإ رها آَمَتِإإ» :تنوكتف «ضرألاو تاومسلا هب

 4 هللا نم اهلك ةكربلاو ءاكرابم هلعجو هيف هللا كراب :ينعي كرابم 4 3 .نوك رمأ اذه :[۸۲:نسي]



SEHKحر 2ثةللسلس  

 اعا شالا جاتي :لاعت هلوق ليلدلاو وبعملا وه ٌبرلاو
E O tg 

 ۵ اوا الف كل اقدر ترمّتلا نم دب جاف آم اواعتلا ني راو
 دحين م كأ مهين ني ىَدُم ع کینال :هلوق يف نوفل 0

 ا ر N .[۲-۲۲(]۹ رقبا 4 كروت
 تيل نلف :ىلاعت لاق ءدانعلاو رفكلا اورهظأ نيذلا رافكلا :يناثلا مسقلا >

 و > وت «ديحوتلا ريرقت ةيآلا هذه يفف قبس |ملثم :4 يي بره

 نيد 9 :نينمؤملا عم اوسيلو «رافكلا عم اوسيل نيذلا نوقفانملا :ثلاثلا E .قبس اك ةيهولألا ديحوتو

 رافك مهنكل رهاظلا يف نونمؤم مهف .[1؟:ءاسلا] 4ل ّلِإ ال الوت لإ كل کلک ابعلا قحتسي يذلا وه :يأ «دوبعملا وه برلاو» :هلوق 3

 عضب مهيف هللا لزنأ اذهلو «مهرفكب نيرهاجملا رافكلا نم رش ءالؤهو ؛نط اب -هللا همخر- خيشلا مالك هجو اذه ءاّير نيله بأل ةدابعلا قحتسي

 .نيتيآ رافكلا يفو «ةليلق تايآ نينمؤملا يف لزنأ نيب إلا نأ يفكي ال اًضيأ مث «ةدابعلا قحتسي يذلا وه :يأ «دوبعملا

 دا » :هلوق ىلإ نما ُلوَُي نم صال نو :هلوق نم مهركذ أدبف نوقفانما امأ هنأ رقأ ماد (ف 4 هل اًصلخم اهلعفيو لي هلل ةيدوبعلاب ّرقي نأ دبال لب

 .[ة:ةرقبلا] © َنوُسِمْؤُي ال مر مك مآ ْمُهَتْرَدَنَأَ هلع

 .[١۲-۸:ةرقبلا] © ٌمُهرصْب 1 : .ةدابعلا نم اًئيش قحتسي ال هريغ نأو «دوبعملا وه هنأ رقي نأ همزلي

 فانصألا هذه .ركذ الو «مهلعف حبقو مهرطخ ةدشل نيقفانملا يف هلك اذه

 .نيقفانملاو رافكلاو نينمؤملا فانصألا عيمجل ءاعد اذهف شالا اتيا :لاق
 اات :ىلاعت هلوق «برلاب ةصاخ ةدابعلا نأ ىلع ليلدلاو

 لآ کک مج ىلا 9 ومَن كلل دنت نب یاو قلع ییا
 رغ E | د س 1 2 2 2 ی كلما ر E رر ر 06 ر
 .4مكّبر او دبا شالا اات :اذه وه فحصملا يف ءادن لوأ :ءاملعلا لات ى الف كَل اقدر ترمن یم -هب جاق ءآَم وامل نم درناو ءا

Paحلص ال ةدابعلاو مكبر هنأل ؟اذال تدابعلا هل اوصلخأ :يأ ءرمأ لعف اولش  

 .4 مقل ىلا :هلوق وهو «كلذ ىلع ليلدلا ركذ مث هلق ب

 «نسنإلاو «نجلاو «ةكئالملا 4 هللا قلخ «مهلك ممألا نم ¢ کلن نمي نوو

 .تاقولخل

 ةرافكلاو نينمؤملا سانلا عيمجل هللا نم ءادن اذه :4ُشاَنلا ايي

 ماتا لإ نانا ماقتا بةزقبلا ةروس ةروسلا هذه يف

 آلا مويلاب نونمؤيو «بيغلاب نونمؤي نيذلا نونمؤملا :لوألا مسقلا



 عون لك ةلدأو ءاهب هللا رمأ يتلا ةدابعلا عاونأ

4 

 :نامسق ةدابعلاو |

 ءرفاكلاو ءنمؤملا «هللا دابع مهلك «قلخلا عيمجل ةماع ةدابع :لوألا معلا ||

 بجت مهنأو «هرهقو هفرصت تحت مهنأ ىنعمب «هللا دابع مهلك قفانملاو تسب

 :مهل لاقي مهلك «مهرفاكو مهنمؤم قلخلا عيمجل ةماع ةدابع هذه ل هتذابع .

 «ةناطلسو هتضبق نع مهنم دحأ جرخي ال «نوللذم هل نوقولغ مهنا نسب

 .[45:ميرم] دبع نخل قا ل ضرذلاو ِتوْمَّسِلا ىف نم لڪ نإ :قلاعَت

 تملا وه ءايشألا هذه لاخلا :-ىلاعت هللا هحر- ريثك نبا لاق
 ١٠].ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا لتس ابيكا وم يتلا ةدابعلا عاونأو

 :وقتلا مكل ببسي نأ اذه لعلف ءاذه متربدت اذإ :4َنوُقَتَت مكمل

 ال ؛هتدابع يف 4 هنوقتت مكلعل «مکلبق نم نيذلا قلخو «مکقلخ يذلا هنأ

 كب ال هنأل ؛رانلا نوقتتو يباذع نوقتت مكلعل ل هتعاط الإ هباذع نم
 E :مكلبق نم نيذلاو مكقلخ يذلا مكبز ةذابع

 موي نوتأي مهلك ءرفاكلاو نمؤملا ضرألاو تاومنسلا يف نم لك لمشيأذه __ لجو :هلوقب لَ هتيدوبعو هتيبوبر ىلع لالدتسالا لصاو مث

 .هكلم ينل هللا عم ةكرش مهنم دحأل سيل 8 هلل نيذاقنم ار ايلا ملاعب ییا کن تک قا اا :يأ 45

 تلا يملأ داسو » :لاق اك نينمؤملاب ةصاخ ةيدوبع :يناثلا مق 45 ءاهروهظ ىلع نوعرزت ءاهيلع نونبت ءاهيلع نومانت ءاهنوشرتفت :يأ
 4 قطن مَع كل سی ىَداَبي ف :ىلاعت لاق .[7:ناقرفلا] 4ابوَه ضال لعد امتد َضرْلاَو داهمو شارف ضرألاف «نوديرت (هنيأ مكرفس يف

 ةيدوبع هذه .[4.:رجحلا] (تيِصلشخلا مهم كدا الإ :ناطيشلا لاقو :[7 .مكحاطم لجألا:[44:تايزنلا]

 .ديحوتلاب هللا ىلإ برقتلاو ةعاطلا ةيدوبع يهو بلل حلاصم اهيفو «ضرألا فقس ءاسلاف :441ت, ةاتلاول

 يف مهتارابع تفلتخا :ينعي ءاهفيرعت يف ءاملعلا فلتخا عرشلا يف ةدابع 5 تاو ادني ولعن الك ہک اًْدر ترفل یم وب خا ام كمصلا

 :دحاو ىنعملاو ات يل :لاعت هلوقب لدنساو ءدوبعملا وه برلا نأ خيشلا نيب ال 7

 يف ميقلا نبا لاق اك ءبحلا ةياغ عم للا ةياغ ةدابعلا :لوقي نم مهنمفا نبا مالكب دهشتسا دوم مکمل مکین نب ناو کھل یا كير أو دبع

 7 داب لاف عون لك ةلدأو «ةدابعلا عاونأ نيبي نأ دارأو «ةيآلل هريسفت يف -هللا

 نابطق امه هدباع لذ عم ٠ هح ٌةياغ نمْحرسلا 7 لع يثملاب عضخم للذم :ينعي ءدبعم قيرط هنمو ؛عوضخلاو للذتلا :اهانعم



 «هناحبس هتبحمو «هيلإ ةبغرلاو «هفوخو هللا ةيشخو «بلقلاب هللا ىلإ ءوجللا

 وهف عاونألا هذه نم بولقلا يف ام لك « يك هلل ةقداصلا ةينلاو هل صول

 : .لذلا ةياغ عم بحل ا ةياغ اهنأب اهفرعف

 يفر دارطا ريغ نم اًعرش هب رمأ ام «يه ةدابعلا :لوقي نم مهنمو

 يف داهجلاو «دوجسلاو عوكرلا :لثم حراوجلا ىلع ةدابعلا نوكت كل

 ةيندن ةدابع مايصلاو «ةيندب تادابع هذه لك «ةرجهلاو «سفنلاب داهجلاو ۾ 1

 بثت امنإو .فرعلاب الو «لقعلاب تبثت ال ةيفيقوت ةدابعلا نأل

 8 ا

 .حراوجلا ىلع م نبا مالسإلا خيش اهب فرع ام وه عناملا عماجلا فيرعتلا نكلو

 هذه مث «حراوجل ا ىلع نوكتو «بلقلا ىلعو ؛ناسللا ىلع نوكت ةدابعلا نذإف 1 لا لامعألاو لاوقألا نم هللا هبحي ام لكل عماج مسا :ةدابعلا :لاق ثيح

 .ةيلام ةدابع ىلإو ةيندب ةدابع ىلإ مسقتتا اا رمأ ام عيمجل مسا ةدابعلا نأ وهو «عناملا عماجلا فيرعتلا اذه

 ىلعو «ناسللا ىلع نوكت ءانلق يتلا عاونألا ةثالثلا يه :ةيندبلا دالا

 .بلقلا ىلعو «جر

 اب | يه هذه «هلل ةعاط هنع هللا ىب: ام كرتو هلل ةعاط هب هللا رمأ

 ىجن امل كرت لكو «ةدابع وهف هب هللا رمأ ام لك «ةريثك اهعاونأ ءاهعاونأ

ee eقافنإلا وهو ؛هللا يبس يف قافنإلا :لثمو ةاكزلا جارخإ :لثم :ةيلام نوكقو |  
 مّدق .[٠۲:ةيوتا] مشو موماي وأ لس يف دھو ا :ىلاعت هللا لاق دا ١ اب ناک وأ ؛حراوجلا ىلع اًرهاظ ناک ءاوس- هكرتف هنع هللا ین
 .ةيلام ةدابع لاملاب داهجلاف .سفنألا ىلع 4 نوكتو «بلقلا ىلع نوكتو «ناسللا ىلع نوكت ةدابعلا نأل ؛ةدابع

 لاب قطنلاو «ليلهتلاو ركذلاو «حيبستلا :لثم ناسللا ىلع نوكت

 3 :ةدابع اهنإف «هللا ركذ نم ةعورشملا ناسللا لاوقأ

 اع هنإف لو هللا لإ برقتلا نم بلقلا قيام ذکر
4 

 | «ةناعتسالاو ةبانإلاو «لكوتلاو «ةبهرلاو ءةبغرلاو «ةيشخلاو ءاجرلاو

 فارطلا :كسانا ءاداف يلام هدابعو «ةيندب ةدابع نم نوكيا |

 قافنإلا امأ «ةيندب ةدابع ةفلدزمب تيبملاو «ةفرعب فوقولاو ءراجلا يمدد
0 

 .ةقفن ىلإ جاتحي جحلا نأل ؛ةيلام ةد

0 
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 هليلدو هماسقأ ءاعدلا ٍْ ك ليلدو ناسحإلاو .ناميإلاو .مالسإلا

 «عوشخلاو «ةبهرلاو «ةبغرلاو «لكوتلاو ءاجرلاو فوخلاو باعوا ى ٠ «نايإلاو «مالسإلا لثم اهب هللا مآ يتلا ةذابعلا عاونأو Ne 4 0 و ر ا لدم اناا يأ كلا فاعلا ا

 عاونأ نم كلذ ريغو «رذنلاو «حبذلاو «ةذاعتسالاو «ةناعتسالاو

 .[ ١71 ىلاعت هلل اهلك ءاهب هللا رمأ ى
 لا باب نم ةدابعلل ةلثمأ دروأ -هللا همح رد خيشلاو [3]

 ةلاسر يف اهباعيتسا نكمي الو «هركذ ام رثكأ اهنأل ؛رصحلا

 او اثحبت «ةيدوبعلا» اهمسا «ةلقتسم ةلاسر مالسإلا خيشلو

 غو ةيفوصلا نم تاصخ يتلا تافارحنالا نايبو «ةدابعلا

 .اهأرقي نأ ملعلا بلاط جاتحي ةميق ةلاسر

 ليربج اذه» :لاق ءناسحإلاو «ناييإلاو :مالسإلا نع قو يلا هبا
 .نيدلا :ةثالثلا هذه ىمسف .(مكنيد رمآ

 هنأل هب أدب «ءاعدلا :ةدابعلا عاونأ نمو :يأ .«ءاعدلا هنمو» :هلوق [

 احإلاو ءنايإلاو مالسإلا لثم» :-هللا هحر- هلوق

 (ٍ ناسحإلاو نايإلاو «مالسإلا «تادابعلا عاونأ مظعأ
 .ةلأسم ءاعدو «ةدابع ءاعد :نيمسق ىلع ءا را

 1 نم اهنأل ؛انه اهركذو «يناثلا لصألا يف -هللا همحر- خيشلا
 ب ودا ۾ :ةحتافلا لوأ يف اك #3 هللا ىلع ءانثلا وه :5

 دبع َكاَيِإ يت بتلا موي كيدم اين ریا ولا اا
 مرضا اند 1 :ةدابع ءاعد هلك اذه .[0-١:ةحتافلا] 4 0 ۰ 4 ۶

 .ةلأسم ءاعد اذه ةروسلا رخآ ىلإ 15

 الصلا ماقإو «ناتداهشلا ؛ةسمخلا هناكرأب مالسإلاف

 ام تادابع اهلك هذه «مارخلا هللا تیب 7-5 «ناضمر

 مو «هللاب ناميإلا :بولقلا لامعأ نم وهو «ةتسلا هناكرأب
a. : 6 

ق ةدابع اذه هرشو هريخ ردقلاب ناميإلاو ءرخآلا مويلاو
 ل

 «قزرلا بلطو «ةيادملا بلطك ل هللا نم ءيش بلط وه : ز

 1 م ىجا وه ناسجإلا نأل ؛ةدابعلا عاونأ ىلعأ اذه كاري هنإف «هارت
 5 ران

 دخ ةريزع يأ ثیدخن نم (١1و.4و6) ملسمو «(21ل ( 1

 دبعت نأ وهو «دحاو نكر وهو ناسحإلا كلذك

 2 نال ؛نيدلا ونه اهعومجم نأل ؛نْيَدلا بتارم ئمست



 ١١/7 ةقالعلا ا

7 

 :ىلاعت هلوق ليلدلاو ءٌرفاك كرشم وهف هللا ريغل اهنم اعف فرش | ا عم أوحد امني دملا ناو :ىلاعت هلوق ليلدلاو
 نزح هع

 خلفي ال إل ر دنع باَسِح اما وب هَل ناھ ال رع انكر 00
 ا ركل اب داريو قلطت :دجاسلل 157

 ا اا ف تيغرتلا ءاج دق < الك 5

 نبا يف يب هل هلل یتب :رغصأ وأ ؛ةاطق صحفمك هللاًدجسم

 0 ا نم ولأ دسم دجسم معي اَمَّنِإ © : :هللا لوقي

 : «نيطلاب اهترامع «ةيونعملاو «ةيسحلا ةرامعلا :ةرامعلاب دارملاو

 وأ ءمنصلل دجسي يذلاك ربكأ كرش اذه نأل ؛ ك هللا ريغل دوجسلا دا اعر فزبلا نم مهتكتو ءرخلا نم مهلظتو «نيلصلا

 . ال هللا ريغل دجسي اذهف نيرا 0 5 . هلك هللا ركذو «نآرقلا

 .هدحو هل ءاعدلا ضالخإب رمأ 4 اد هلأ عم اود القإ) :هلوق اة رجالا ءاضعأ ام داريو ءدجاسملا قلظتو

 لاو «هلل دجست األ ؛نيمدقلا سوءرو ناتبكرلاو ناديلاو

 ءآو ءاهيف َّلصُي يتلا عاقبلا :يأ مب دسم نأ

 دجاسملا هذه اولعجت ال ادم أ حم أوُعدت التإ»

 7 ١

 «ةدابعلا م ءاعدلاو :ثيزلا :

Iv 0 _ 3 

 ءاّيلو وأ يبن وأ ءاكلم ناك ءاوس هللا نود نم وعدم لك 9

 :ريكأ اک رش نوكي هنإف ۵ هللا نود نم ّيِعُد نم لك معياأولا حج

 رمأ كل ت َبِحَتَسَأ ةفوُعدأ :لاقو مكبر مُكَرمأ ني 3
7 

 ؛انئاعد نع ينغ هنأل لي همرك نم اذهو «ةباجتسالاب دعوو هلا الق ءكرشلا نم دجاسملا رّهطت نأ بجي لب ؛هللا ريغ ةوعدو

 اقلحو تاثدحمو عدب اهيف نوكي الو «هللا ريغل ءاعد اهيف

 اغملاو كرشلاو عدبلا نع دجاسملا رهطت نأ بجي

 ه يفادَحَأ هللا عم اوعدت الف « هک هللا يضريام الإ اهيف

 ا مس رو
 :رعاشلا لوقي اذهو ءهتلأس اذإ بضغي قولخملا منيب هلاؤس ا“
 بضغي لاس نيح مدآ ينبو نر تكرس 5 ١

 ا را فيعض «ةعيم نبا مدانشإ ینو مف كلام نب سنأ ثيدح نم مزهر
 اوج سابع نبا ثيدح نم (۲۱۵۷) ٥٤( /6) دمخأ هجرخأ (۱)

 . هللا دبع نب ر باج ثيدح نم (۱۲۹۲) ةميزخ نباو .ةعيه نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال هجولا اذه نم بيرغ ثيدح ١



١ EKتقل "تيس  

 هليلدو هعاونأ فوخلا 1 4 3 00 ا 0 01 اسوم ل تا ا ا اطعام ale امل

 وفا الك مهالو فر نطيل کک اتاط :ىلاعت هلوق فوخللا 1 E :رخآ لوقيو

 .[ 101 [117:نارمع لآل ا 3 0 ليق اذإ اوكشوأل بارتلا سانلا لثُس ولف

 مظعأ وه ةفرعب فوقولا نكلو ؛ةفرع وه هلك جحلا نأ هانعم سيل ر : 3 :ةثالث ماسقأ سانلاف

 مظعأ وه ءاعدلا نكلو ؛ءاعدلا يف ةروصح ةدابعلا تا كلذكا :ابع نع اًريكتسم نوكيف الص هللا وعدياال نم :لوألا

 .هتناكم نايبو «ءاعدلا ميظعت باب نم .«ةدابعلا وه ءاعدلا» هلا ل ا رشم نوكيف هريغ هعم وعدي نكلو ؛هللا وعدي نم :يناثلا

 «فوخلا : :يهو اهركذ يتلا ةدابعلا عاونأ ةلدأ -هللا هحر- عيشلا ا رانه ءاعدلا هل اًصلخ هللا وعدي نم :ثلاثلا

 «ةناعتسالاو «ةبانإلاو «ةيشخلاو «عوشخلاو «ةبهرلاو «ةبغرلاو لکو «ةدابعلا خم ءاعدلا» :لاق قلك يبنلا نأ ثيدحلا ف

 «هلل اهلك اهب هللا زمأ.يتلا ةدابعلا عاونأ نم كلذ ريغو «رذنلاو «حبذلاو اعلا عاونأ مظعأ هنأو ءاعدلا ميظع ىلع لدي اذهف .«ةدابعلا

1 
 ل 3 .«ةدابعلا خم» :لاق

 نم حصأ ةيناثلا ةياورلاو .«ةدابعلا وه ءاعدلا» :ةياور يفو

 7 .دحاو ىنعملاو .«ةدابعلا

TAT RTE:عونلا وه هنأو  | 

 لا يف ةفرعب فوقولا نأ ىنعمب ."«ةفرع جحلا» :## لاق امك

 «فوخلا كلذكو ‹ةيبلق ةدابع وهو «ةدابعلا عاونأ 0 عون 8

7 9 7 
 .ةيبلق تادابع هذه لک لكوتلاو ءاجرلاو ةبهرلاو 6

 .يعيبطلا فوخملاو «ةدابعلا فوحخ :ناعون وهو ءهوركملا 3

9 
13 

 ريغ فاخي نأب كلذو كرش هللا ريغل هفرص اذه «ةدابعلا فوخ لب

 وأ «هحور ضبقي نأ وأ «هضرمي نأ اًدحأ فاخي نأك .هللا الإ هيلع ر ۲۸) هجام نباو «(۲۹۹۹) يذمرتلاو )۱٤۷٩(« دوادوبأ هجرخأ (۱)

مرتلا لاقو هد
 ثيدح اذه :يذ

 .حيحص نسح
9 : 

 » "«10) يئاسنلاو (۸۸4) يذمرتلاو )١459(: دواد وبأ هجرخأ (1)

 ؛نجلا نم مهدالوأ ىلعو ءميتاجوز لمح ىلع نوفاخي ؛لاهجتا يک .كط يليدلا ٌرَمعي نب نمحرلا دبع ثيدح



 ل ةيكرش الابعأ نولمعيف «ىتوملا نم وأ ؛ةرحسلا نم نوفاخي
 او توملاو ضارمألا «هللا الإ هيلع ردقي ال اذهف .فوخلا اذه

 : 4 هللا الإ اهيلع ردقي ال رومأ هذه

 ارك ا هذه كلذ ريغ وأ ةكربلا لاَزنإ كلذكو

 ,١ ؟ربكأ كرش اذهف هللا الإ هيلع ردقي ال ءيش يف اًدحأ فاخ

 ك هللا ريغل ةدابعلا

 نم نوفاخي ءءايلوألا نم وأ روبقلا نم نوفاخي «سانلا يف ريثك كروب

 مه نومدقي ءمهل تابرقلا ميدقتب نوموقي كلذلو ؛نجلا نم ن رنا

 نأ لجأ نم مهتحرضأ ىلع دوقنلا ءاقلإك كلذ ريغو ةمعطألاو

 .ةدابعلا فوخ وه اذهف «مهريخ نمآولاني وأ

 هفاخت ام ىلع ردقي رهاظ ءيش نم فاخت نأ وهو :يعيبطلا فوخ ا :ين ۶

 ةفورعمو ةرهاظ رومآ هذه ؛ودعلا نم وأ «برقعلا وأ «ةيحلا نم ذا

 نمو «ةحرضألا نمو «روبقلا نم نوفاخي نيذلاك

 لإ نوبرقتي نوبهذيف ءاّررض مهب لزنت نأ وأ ءءوسب مهسمت

 1 ؛نبكأ كرش اذه ءاهتم اًقؤخ وأ ءاهززض

 بيصي وأ ينبيصي نأ هل حبذأ مل نإ فاخأ :لوقي

 كنأل ؛فورعم رهاظ ءيش نم يعيبط فوخ اذه ءاكرش ىمسي آل أب 5 ق

 اصعلا ذخأت «حالسلا ذخأت «هنم رذحلاو «هنم ةياقولا بولطمو رهاظ بيب
0 

 اذإف مولعم ررض اهيفو ءةسوسح رومأ هذه نأل ؛عبسلا لتقو بت 3

 .اعيبط افوخ ىمسي لب اکر ل 00 7 عدما 2 عرج

 + كديرتعا الإ لوقت نإإ» :دوه موق لاق امك «كلذ هبشأ

 « بقري امم دلبلا نم : يأ يع اتي حقو ا ىسوم لاا | ا اسس

 ن ردم انت هال ؛ةثادعا ٠ اًمئاخ . E عم رع م

 .اًسفن مهنم لتق هنأل ؛هئ نما 1 و فر هللا ىلع ُت ا ا نورد ل مشا قود ون

 .مهتحآو مه مهلك ا
 نم لب ؛ينوله ال © نورث ال مث اَميِنَج ٍنوُدِكك»

 .هللا ىلع لكوتيو جو هللا لع دم 0 3 .مهيلع هللا هرصن لب ؛ءيشب هيلع

 ةيآلا هذه :١6[. نارمع لآ] 4مم مک نإ ن واسو وداع الف 3

 نوكرشملا مهدّعوت ال دحأ ماي نيكرشملا عمك يبنلا ةصق ي

 هوقحلي نأ ىشخيو «بقرتي ناكو نيم ىلإ -مالسلاو ةالصلا هي

 يتلا بابسألاب ذخأيو « هك هللاب مصتعي نأ ناسنإلا مّلعت نکل ؛يعبب#

 اذه هللا الإ هيلع ردقي ال یف هللا ريغ نم فاخي يذلاف

 ذبل

 .ةدابعلا فوخ ىمسي اذهو «ربكألا



 ايادي لكيتلا هليلدو ءاجرلا
 لك وير قل ارب نك نقاط :ىلاعت هلوق ءاجرلا لیلدو

 :[171] [١11:تفهكلا] © ادل ير داعب ر

 .[11] 4ي مۇم رسک نإ وكوت هَل لَو :ىلاعت هلوق لكزتلا

 هجول اًصلاخ نوكي نأ : :ناطرشلا ناذه هيف رفوت اذإ الإ اخلاص نوكيا 1

 هيف رفوت اذإف «ةعدب هيف سيلك هللا لوسر هس ىلع اًباوص نوكي نأو ك و, 23 ك ا امار ملا رن زاولاقو

 6ه:نارمع لآ] نين وم م نإ نواح مشوا کک ءال

 ا ءلوأ فوج :يأ «تاطيشلا نم وه نإ ديغولأ اذهو
 1 000 هنإف «هنم فاخو «سانلا

 .هبحاص عفني ال اًدساف ًالمع نوكي هنإف طرش هيف لتخا نإو ۽ 5

 دري ةعدب هيف يذلا لمعلا كلذك «هبحاص ىلع دري ك درد كا

 اهيف ةيآلا هذهف .“ "در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم 6اا

 .حلاصلا لمعلا عم الإ حصي ال ءاجرلا نأ اهيفو ءُ هلل ةدابعا

 .ل# هيلإ رومألا ضيوفتو لي هللا ىلع داتعالاو ضيوفتلا ؤه :لكوتلا

 نإ اووف هلأ عو :لاق اذهلو «ةدابعلا عاونأ مظعأ نموه

 .رصحلا ديفيل ؛لماعلا ىلع رورجملاو راجا ١

 4 َنيِنِمْؤُم رک نإ» :لاق مث د ؛هريغ ىلع ال هيلع : يأ اوف لل 1

 2 کر رب

 اع لاف ير هن 51010 ل هللا یری

 سيلف لا لع لكوتي نم نأ لع لدو: نا لع كوتا الا ١ لولا ند دال ينجي هدو
 و هللا ىلع دمتعيو «هللا ىلع لك وتي تاد نمؤم اف ءةميظع ةدابع لإ ا نم ل صال اهكز فرخ كلا

 ىلع الإ نوكي ال لكوتلاف لي هدابع رومأ هيلإ لوكوملا يآ ليلا ولا | ءاجرلا وهف دومحملا ريغ ءاجرلا امأ «حلاص لمع هعم نوكي

 .هلل الإ نوكت ال ةدابعلاو «ةدابع لكوتلا نأل ؛نالف ىلع تلكوت لوا :ناطرش هيف رفوت ام حلاصلا لمعلاو
 0 : لَك هل صالخإلا :لوألا

 يك ل وسرلل ةعباتملا :يناثلا



IK ةئالغلا 

 "لك ليلدو عوشخلاو ةبهرلاو ةبغرلا 000 قاس

 تورم اڪ تإ :ىلاعت هلوق عوشلاو ةبهّرلاو ةو | ال اذهف ءافرصت قلخلا نم دحأ ىلإ تدنسأ اذإ امأ

 HAIR :ءايبنألا] 4 كيش ن واڪو ارو ار اَيعَر ٠ . 3 اح كل يضقي اًدحأ لكوت كنأ ةفورعم ةلاكولاو ءًاليكوت

 -_ ا ليعوتلاف :لاعألا ضب يقف هنع ني
 دقف تنأ امأ «هللا وه يقيقحلا عرازلاف .[75-14:ةعقاولا] (َتوُعرزلأ ن 5 1 Erg دي

 و حلصي دق تبن اذإو «جتني ال دقو «تبنيو عرزلا اذه جتني دق قفا دق دق تبن اذإو ءجتني ال دقو «تبني زلا اذه حجر دقات

 .دومحملا ءىشلا بلط يه :ةبْغرلا [

 :[١٤:ةرقبلا] (ٍنوُبَهْرأك ىو ف :ىلاعت لاق .بوهرملا ءيشلا نم فوخل ا يه

 .دحاو ىنعمب فوخلاو ةبهرلا .فوخللا ى

 نم وهو ل هيدي نيب لذلاو عوضخلاو ل هلل للذتلا نم عونا"

 .ةداب | ت

 4ك انو هيلع لكوتت الو «هلکوت تنأ اذه عمو

 : .ليكوتلاو لكوتلا نيرمألا نيب قرفلا

 ا الوقب لاعت هللا هركذام نينمؤملا تافص نمو

 ا معاذ كشكل ماع تي اذإو مولف تلوم أ

 | وكت ال ةميظع ةدابع لكوتلاف ءنينمؤملا تافص نم هذه

 ذأ ردقي يذلا وهو .ءيش لكل كلاملا وهو «ءيش لك ىلع

 0 كيولطم كل ىقحي نأ ردقي ال دق هنإف قولخلا
 3 .ءيشلا كلذ لوصح يف هللا ىلع لكوتت نكل ءرومألا

 ابسألاب ذحألا ياني ال لكوتلا نأ ملعنل اًضيأ مث

 ءامهنيب يفانت الو «بابسألاب ذخألاو هللا ىلع لكوتلا

 ا الم دمت ال لو اهب كدي

 انفو كعرز ىلع دمتعت ال نكلو «ببس اذه «ضرألا يف

 ءا

 هللا ركذ دق ءايبنألا ةروس نأل ؛ءايبنألل عجري ريمضلا 4# ١

 اَكوْعَديَو تريلا ف توغر واڪ ممتا :لاق 3 ينحل

 .4 بیع الا
 نوردابيو ءاهيلإ نوقباستي :يأ تريلا ىف توغر 14

 ؛نوزجاعتي الو «نولساكتي ال -مالسلاو ةالصلا مهيلع 5 هيا ف

 :إ دربار تا ال لوقياذو «هحالصإو هتيامحو هريمثتو «عرزلا اذه ومن



 اهليلدو ةبانإلا اهليلدو ةيشخلا

 .[؟1١[ه؛:رزلا 4 كل رشتا كيم کا یاو :یاعت لوق بالا 91015٠ ب مر 553 :للاعت هلوق ةيشخا ليلد

 دنع امل اًعمط :يأ 4اَبَعَر استوديو :ىلاعت هلوق

 .ةيولطملا
 ا

 نأ هللا نوعديف ءانم اًفوخ :يأ ابرو :ىلاعت هلوق

 ما نوکخاو ُهْوَتَْع الئ :ةيآلا يف ۴
 چ ده معو رکیلع سي

دشن مهي ادع م م ناو :نيلصملا ةفص يف لاق
 .[۲۷:جراعملا] 

 . لو هللا نوفاخي قلخلا صاوخ ءالؤه نإ

 5٠[ :لحنلا] 4® َنوْرَمْؤَي ام ت َنوُلَعْفيَو ره نم م او :ةكئالملا ن 7 ف نوعمطي مهف يدا الأو ا الار «مهيذعي

 ةياغ لغ“نونوكي نيحلاصلاو ءءايبنألاو «لسرلاو ةةكئالملا ىلإ ر لإ كونتي توعد ا َكَبَأ » :لاعت لاق اک «هباذع

 ةيشخلاو فوخلاو ةبهرلاف «هنم ةبهرلاو لَو هنم فوخلاو ء4 هللا هَ
 وفا وس عع ے و سس

 .[1/:ءارسإلا] © باع واكو ممر نوجربو

 .ضعب نم صخأ اهضعب ناك نإو < او هدنع يف اًعمط اًضيأ هنوعديو «هنم اًقوخ هللا نوعدي مهف

 «نيحلاصلا هللا دابعو ءايبنألا تافص نم هذهو ل هللا نم فوخلا محيا یی 5 افاكر» لا مهنع عفديو ءريخلا مه

 .ا4 هللا الإ اهملعي ال يتلا بولقلا لامعأ نم يهو ةدابغلا عاونأ نم ةبغرلا :ثالثلا تافصلا نيب اوعمجف < ل هلل نيعضاوتم

 .دحاو ىنعمب ةبانإلاو ةبوتلاو «ةبوتلا ىنعمب يهو عوجرلا ةي

 عم ةبوت اهنأل دكآ :يأ «ةبوتلا نم ٌصخأ ةبانإلا :لوقي ءاملعلا عي

 دوعي الو بنذلا ةلرتيو بوي دق ناسنإلاو .ةصاخ ةبوت ١ يآ«

 يعض لابقإ هللا ىلع لابقإلا يف نوكي دق نکلا .

 تيوس | يأ :لاق انهو ءال هلا لع لابقإ يآ
 4 توژ د کک مث باَدَعْل مكي نأ لَ نيچ: عارفا

 2-2 اي ءاينألا نأل ؛لطاب مالك اذه «طقف هل ةبح هدبعن انإو «هباقع

 .قلخلا لمكأ مهو

 : | لا ةاصخأ يحو ءفوجلا نم عون ةينجلا 14

 +ب 88 هللا رمأ رمو ال59 :ىلاعت لاق میظعت هبوشي



 اهليلدو ةناعتسالا

 ينبي نأ, دحأب نيحتست تنأف «قولخملا هيلع ردقي ايف ةناعنسالا ا ' ج و
 رک

:0 3 

 لاق امك ءحابم بولطم ىلع كنيعي نأ وأ «كعاتم كم لتتم نآ || 9
 ٤ ے ےو حمر م يد 24 یا اغ دوي ر ك

 .1:ةداال] ندم يتلا لع وات الو وَلاَ ذأ ع او

 َكاّيِإَو دَبْعَت كايا :ةناعتسالا ليلدو

 __.[۲۱1 شاب نعتساف تنعتسا اذإ» :ثيدحلا ينو

 دنع بات نم ةبوت لبق ال اهنإف قحاملا كلهملا باذعلا ءاج اذإ

 االإو «ىنثتسم اذه .[هه:سنوي] (يَرِحْلأ َباَذَع مهن اتفشک اوما

 | اتما ْمُكََِأَي نأ لَ نیا :لاق اذهو ءةبوتلا لبقت ال اهنإف

 ا ليقت الف" او لجأ ايه ةبانإلاو ةو
 و «كلهملا قحاملا باذعلا هب لزن نم ةبوت لبقت الو «توملا

 ةبوتلا لبقت ال «ةعاسلا مايق لبق اهبرغم نم سمشلا

 تلا مكيأب نأ لَم نمإ» :هلجأ ءاهتنا لبق ةبانإلاو ةبوتلا

 نإلا نأ ىلع لد كير لإ بيَ :هلوق دهاشلا

 لا عاونأ نم عون اهنأ ىلع لدي اذهف کد لإ :لاق هنأل

 E a ١ نلط .ةناعتسالا 13

يلع ردقي يتلا ةيداعلا رومألا يف ةا
يف سأب ال عونلا اذه «سانلا اه

 ؛ه

 يف دبعلا ماد ام دبعلا نوع يف هللاو» :ْيكَي لاقو ءىوقتلاو ربلا ىلع نواب

 «نيطايشلاو نجلاب ةناعتسالاو «تاومألاب ةناعتسالاك هلل الإ نوكي ال ٠

 كنال رکا ك رش اذه «مهئامسأب فتبت كنوعمسي ال مهو «نيئاغلاإ

 .كتناعإ ىلع ردقي أ

 .( يَ كيم ُدْبَس كانو ل
 رع ا

 لحم يف كايإ لومعملا «لماعلا ىلع لومعملا ميدقت هيف اذه :دبعن ك

 3: 0-5 ا 1 اذه دب 2

 هيفي لماعلا لج لويعملا ميدقتو كاي بصن يذلا لوا ا ي ل الإ هيلع ردقي ال ءيشب ةناعتسالا :لوألا عونلا

 1 5 هللا الإ هيلع ردقي ال ءيش يف هللا ريغب ناعتسا نم «كرش
 ب

 ريت

 . ك هللا يف ةدابعلا رصحف «كريغ دبعن ال :يأ :4ٌدبعن ك # . 5 هللا ريغل ةدابعلا عاونأ نم اًعون

 ر

 .كط ةريره يبأ ثيدح نم 6” : 00 .دضن سابغ نبا ثيدح نم )15١17( يذمرتلا هجرخأ )١(



1 K 

 .نجلاب ةذاعتسالا نم الدب تاماتلا هللا تاملكب ةذاعتسالا «حيحضصلا ليدبلاوها 1

 .4قَلَمْلا برب ومآ ل ا

 ء8 هلل الإ اذه ىلع ردقي يذلا نم «ليللا مالظ يف حبصلا رون رهف ي (عضإلآ قلو :ىلاعت لاق اك #8 هللا وه :قلفلا برو .حبصلا ر
 .هيلع رداقلا هيف فرصتملا كلاما «حبصأ اذإ حبصلا بر :يأ املأ بوي

 عيمج رش نم هللاب ذيعتسي «تاقولخملا عيمج رش لمشي اذه :4ّقَلَع
 .سانلا هلعفي ام ذوعت وأ «ةذاعتسا لك نع كيفكي اذا

 3 الإ اهيلع ردقيال

 يتق َكاّيِإَو) :هلوق ينو

 ا للا ةياغ اذهر الك هللاب الإ ردقي الو «هللاب الإ هل
 . ل هلل دبعتلا ةياغ اذهف «ةوقلا نمو «لوحلا نم هع

 كعنمي نم ىلإ ءاجتلالا بلط :ةذاعتسالا ]1
 .©4 بقو اذإ قساغ ر ن .E .ةذاعتسالا يه هذه ء«ءيشلا اذه كنع عفدي

 تنأف ؛عابسلاو شوحبولا هيف جرخت ليللا مالظ نأل ؛ليللا مالظ و 6

 .تايذؤملا هذه نم هت امو «مالظلا اذه رش نم هللاب لي

 ذلم

 ت نأ زوجي ل «ةدابعلا عاونأ نم عون ةذاعتسالاو

 لو ي هنإف لَك هللا ريغ ءيش يأب وأ «نثوب وأ «ربقب ذاعتسا

 رحسلا نم هللاب ذيعتست رحاوسلا يهو دَعَا ف تخفففلا رك e ولامن اق - ا ن اجر دودو نينإلا نی لاکر ناک ناو :ىلاعت لاق
 :ميظع رش سل 5 الا نم ناكم يف اولزن اذإ مهتيلهاج يف ترعلا ناك

 2 ق ءا 1 رش نم هب ذيعتسي «نخا زيبك :يأ «يداولا اذه دیسب

 7 :-هلدب عرشي ام اتيبمو «كلذل ًالطبم- ب يبنلا لاقف
 نع ةمعنلا لاوز ىنمتي يذلا وه كاا 4دسح 5 ٍدِياَح ا

 ابو اكس معلا هله ناور لو قاضي هزه |||
 ةءاسإ هيفو هللا لع اًضارتعا ةيف نأل ؛ةمومذملا ل | مظعأ نمر : ىح در اناج رس نم سه رد هرصي ترا ر 1 ا تح ءىش ه رضب ل ؛قلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب

 | ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم (۲۷۰۸) ملسم هجرخأ (۱)



501 € 

 نت
 yy 1 یک ا ٍتَرِي دوعأ لثإ :ىلاعت هلوقو

 رش نم هللاب ديعتست نأب كلذو ؛رطخلا اذهل ءاودلا اناطعأ دا اصإلا نأل ؛هترظنب بيصي يذلا «نئاعلا هيف لخديو

 هللا ركذ نع تلفغ اذإ سوسوي وهف «دعتبيو فلختي يذلا :4بللا : 7 وتب ENE ا

 ركذ دنع سانخو «ةلفغلا عم ساوسو وهف « و هللا تركذ اذإ

 ا تري دوعا لف :ىلاعت هلوق ينو ]1

 ناک +«نءاكلاتا دكحلا نول ناکا روک کا شوش وسو ىلا سالا ساوّسولا رس نب ايل سال

 «سانلل نوسوسوي سنإلا نمو «نجلا نم نوسوسوم كانه هنأ -مّلعأ ن نکا وكلا ني
TE îل  

 ن ا لا نأ [کفآ مهن 8 ذأ اهيفو للك هلل تافصو ءاسأ اهلك هذه «سانلا هلإ سانلا

 .نيليبقلا رش نم هللاب ذيعتست تنفر هلاو ءاسألا ديحوتو «ةيهولألا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوت

 ؛نيترزسلا ناه ؟يآ !©ءامهلثمب ٌدّرعتم ذوعت امد #4 يآ الإ ٠ م لاب ذعتسا «تافصلاو ءايسألا هذهبو اب ذعتسا
 ةيآ عم مونلا دنع امهأرقيو امهرركيو «تاولصلا رابدأ يف امهأرقي نأ مل وي سوسو ردصم وهف رسكلاب ساوسولا امأ ,ناطيشلا

 .صالخإلا ةو لإ ليخيو ناسنإلل سوسوي هنأل ؛ناطيشلا ءامسأ نم مسا

 اًصوصخ ءهرومأ يف ةريحلاو ددرتلاو بعرلا هبلق يف يقلي

 ع سلب تح ةدابعلا ف 'ناشنإللاَنْسَوسَوُي

 ! مث يلصي وأ «تلطب اهنأ دقتعيو «ةالصلا نم جرخي نأ ىلإ

 ساوسو يف حبصيو ءاذك لعف ام هنأ وأ اذكل ماق ام هنأ وأ

 ةالص لك ربد :امهؤرقي «نيتذوعملاو صالخإلا ةروسؤ ؛يمركلل
 نأ لجأ نم مونلا دنع امهؤرقي كلذكو ءرجفلا دعبو برغملا دعب ا“
 :مالحألاب هجعزیو همون هيلع ردكي الف طيس

 ثيدح نم (۱۷۲۹۷) ( ۰۵ دمحأو :(؟ 07 /۸) يئاسنلاو 1

 .(۱۱۲ص) هجيرخت قبس )١(



 SEEK و اقل ما

 هليلدو هماسقأ حبذلا اهليلدو ةثاغتسالا

Uبر ي فاسو یایکو يتْمَو قلص ّنِإ لقط :ىلاعت هل  
 ۶ د A ر نویسد ْذِإإ» :ةثاغتسالا ليلدو

 .[171:ماعنا 1

 .[۲۰] هللا ريغل َحَبذ ْنَم هللا ا 1 هب ةذاعتسالاب رمأ هللا نأ :نيتروسلا نيتاه نم دهاشلا

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع حبب

TEY 

 كولملل الو ء«نيطايشلل الو ء«نجلل حبذلا زوجي الف «ةيلاملا ت

 . الك هلل الإ زوجت ال ةدابع هذه نأ مف نا

 «ىضرملا ءافش لجأ نم وأ «مهرش نم ةمالسلا لجأ نم نجلل نوح

 اذك اوحبذا :سانلل نولوقيو جالعلا نوعدي نيذلا نومجنملاو ناهيك

 اذهو ؛ةلملا نم جرخم ربكأ كرش اذه «هيلع هللا مسا اوركذت الو <

 لِ قامو َى اكو ىَْحَو الص نإ لقط :هللا ريغل هلعف نم اًرذحُم عت

 .كبرل حبذاو :يأ 5: رثوكلا] راو کیر لصف :لاقو

 بّدقتلا لجأ نم حبذ ام هنأل ؛هب سأب ال اذه «محللا لكأ لجأ نق يذلا

 نم اًعون سيل هنأل ؛هب سأب ال اذهف هنم لكألاو ةجاحل جب أل ١
 .مجللا ییا

 بدا نأ نب لغات یان و

 اداس 1 : ط يهو ةدابعلا e يه :ةثاغتسالا ]4 ١[

 .ةدشلا

 :نيعون ىلع ةثاغتسالاو

 لا الإ هيلع ردقي ال ىف قولخملاب ةثاغتسالا :لوألا عونلا

 انإف (تاومأ وأ «نيئاغ وأ «سنإ وأ «نج نم هللا ريغب ثاغتسا

 او نيطايشلا نم نيبئاغلابو «تاومألاب ةثاغتسالاف

 نم ىلا هاو :ىسوم ةصق يف ىلاعت لاق

 ]القصص:١6



 هليلدو رذنلا

 و م

 6 اليتم مر ناک اوب او ردنا توبا ذَا ليلدو

 انمب ءرورسلاو حرفلا هجو ىلع حبذلا :ثلاثلا

 ءيش يف رورسلاو حرفلا باب نم وه اهنإو ,دحأل برقت

 sayan :عبارلا

 .ةدابعلا يف لخاد وهو ةنس ربتعي

 .[71/] ةلدألاب مالسإلا نيد ةف :يناثلا ل

 #3 هللا ةفرعم وهو «لوألا لصألا ةفرعم نايب نم خيشلا غرف لف [

 .ةلدألاب مالسإلا نيد ةفرعم وهو «يناثلا لصألا نايب ىلإ ل

 .هبتارم ركذ مث هانعم نيبو هفرع مث «ةلدألاب مالسإلا نيد ةفرعم :يناثل لص 1 همزلي مل ءيشب هسفن ناسنإلا مازلإ وه :رذنلا 1

 ناد :لاقي «ةعاطلا هب داري نيّدلا :«مالسإلا نيد ةفرعم» :-هللا ا , ١ وقل ؛هرذنب ءافولا همزليف ءاذكب قدصتي نأ ٌرِذني وأ «موصي

 یمن ام كرتورمآ ا الإ زوجي ال ةدابعلا عاونأ نم عون رذنلاو .«هعطيلف هللا عيطي
i 3سم  ءد  

 4لا مود كلم 2 :هلوق يف اک «باسحلا هب داريو نیلا | اللغو 6ا درا دقه كلذ ريغ وأ وص

 آم م ل نیلا موي ام کردا او ١) :ىلاعت لاق اک هبساح اذإ هنا 8 .«هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو»

 رمآلآَو ایس يقتل 5 درن ال ميه :باسحلا موي :يأ 4+ 2
 فا ج

 ]۱۹-۷ 11 E دع دع دع

 )١( اغ ةشئاع ثيدح نم (٠٠1۷و 57957) يراخبلا هجرخأ 1 7 نوكت وأ «ديلقتلاب نوكت ال مالسإلا نيد ةفرعم نأ :يأ هلل

 ك ةشئاع ثيذح نم 1۷٠( “و 5797) يراخبلا هجرخأ  (۲).ةنسلاو باتكلا نم ةلدأ نم هل دبال يدل «ناسن
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 الاب هل ٌدايقنالاو «دیحوتلاب هل ٌمالستسالا وهو

 .[۲۸] هلهأو

 دعبلاو «لازتعالاو عاطقنالا اهانعم ةءاربلا :«هلهأو ر نم 3
 : «سانلا دلقي انإو ؛هنيد فرعي ال يذلا ناسنإلا امأ

 نأ رقلا يف هنع لكس اذإ هنأ هب يرحو هتي فرعي نل اذهف
 کال ؛ءادعأ مهذخت نإ ءايلوأ مهذخح الف هلك للا ارے

 مال ؛ءادعأ مهذختت نإ ءايلوأ مهذخنت الف « 8و هللا ءاذغأ لا .©”هتلقف ايش نولوقي سانلا تعمس
 دعتبتو «نيدلا يف مهعطاقت امنإو ؛مهيلاوت الو مهبحت الف «هنيدلو هلوسرآ

 «لقلاو لولا مهر شانت الو :بلقلاب مهبحت الف هيلع ملال

 !؟مالسإلا ءادعأ مهو مهيلاوت فيكف ف .كنيدل ءادعأو كبرل

 ١ نك نم ةلدالاب نيد فرعي نأ ناسنإلا لع بجاوف

 3 .مّلعتلاب الإ اذه فرعي الو

 هل داقنا اذإ ءيشلل ملسأ نم ذوخأم مالسإلا 3

 : .هل داقنا اذإ ءيشلل هسفن ملسأف «لتقلل عضخ

 : 4 هل ةينلاو دصقلاو هجولا مالسإ وه مالسإلاف

 الو «كرشلا نم أربتت ال ثنأو «ةعاطلاب هل داقنتو لل لتا

 ؛تافضلا هذهب ففضتت ىتح السم ٌدعت الو «يفكي لاا

 716 ًافينَح يربي حا يخ وهو لو هجو ملأ "م ا .ديحوتلاب هلل م
 .ةعاطلاب هل دايت : 5 | 1 ىأ .(١١!:ةرقبلا] f دهم ٌمَلَسَأ ْنَم بط

 .كرشلا وهو ةعاطلا داضيو .ديحوتلا داضي ا ة4 /

 .كرشلا لهأ نم ١

 كنإف ءاهنم ةدجاو ةفص تصقن اذإ امأ ءاّسم نوكت تاق هه

 نم مكو «مالسإلا فيرعت خيشلا. صخل صخل ثالثلا تاملكلا هذهبف 8

 وه ام ل لیت واو ياران ميسي ۾ دالر ا ل

 .ةبحمو ةبغرو رايتخاو ةيعاوط نع هلل
¬“ 

 هلاب ”العو لج- هللا دارفإ وهو :ديحوتلاب هلل مالستسالا

 لفت هلل ًةعاط هبنتجت هنع كابن امو «هلعفت هب

 .(5١نص) فلس ام رظنا (۱)



SAL KR 
 ةن

 [13 ناك ا 4
 رأ اهل ةت نيدلا بتارم

 ره كديت کر نڈرټ تكلا یک ةئتمو دیت يي :
 .مالسإلا :ىلوألا تبترملا

 مسعد. ةف ل

 .[۳۲:رطاف] ر ب

AYنسحي نأ يهو «ناسحإلا يهو :ةثلاثلا ةبترملا يه هذه :«ناحإلا  

 ناسحإلا» :لاقف ناسحإلا ة5 يبنلا ركذو < ل هللا ةدابع يف هللا نيبو « اد

 ٌينيقي ٌملع كدتع نوكي :يأ كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت انأ

 .تنك انی
 امي

IIE ESTE 

 هيلع موقي ام وهو «نكر عج ناكرألاو :«ناكرأ اه ةبتزم لكو» :هلوق

 لخادب نوكتو ءاهنودب موقي الو ءاهيلع موقي يتلا هبئاوج يقل
 جراخ يهف ةالصلا طورش لثم ؛ءيشلا جراخ نوكت يهف طو لا

 ةءارقو: مارحإلا ةريبكت لثم ءاهلخادب اهنإف ةالصلا ناكرأ امأو.
0 

 ناينبلا ناكرأ نم ءيش دقف ول اك «حصت ال ةالصلا نإف اهنم ءيش لك

 5 .طقف يرهاظ مالسإ مهدنع امنإو ناميإ مهدنع

 هناا ةبترملا يه هذه :«نايإلا» :هلوق ["]

 رد لعأ باحصأ منه نوبرقملاو ءزازبألا مهنمو «نوبرقملا

 لأ لود يه يتلا زئابكلل بكترما وهو «هسقنل ملاظلا مهنمو
 | ا را مث :ىلاعت لاق تانالا نصف نشوم وأ

 داع دع د

 ده ةريرع يأ ثيدح نم )١٠4( ملسم هجنزعأو «(0 ۰ يزاخبلا جرت 6



IKK ةا Jha Kk 

 انيكك زينا الأ ةكيكتلاو وه الإ َهَلإ 5[ کا ہلا ديك .: :
 تاسعا مالسإلا ناكرأ

 .[۱۸[۳۳1:نارمع لآ] 4 یخ دلا رم ا 00 :
 1 15 , ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 ةداهشلاف «مزلأو نيبو ملعأو ىضقو مكح :يأ کیک :ىلاعت هوو | اهليلدو اهانعم
 1ا : 3

 .مازلإلاو نايبلاو نالعإلاو ءاضقلاو مكحلا :ةسمخلا يناعلا هذه 3

 هللا الإ هلإ ال نأ ٌةداهش :ةسخ مالسإلا ُناكرأف

 يب حو «ناضمر ٌموصو «ةاكزلا ٌءاتيإو ءةالصلا ُماقإَو

 .وه الإ هلإ ال هنأ «كلذب هدابع مزلأو ربخأو ملعأو «هناحبس ىضق :ىأ ؛دهش

 .هللا نود نم دبع ام عيمج يفنت ةيفانال ب

 .هدحو هلل ةدابعلا تبشم ذإ ,ناكرألا هذه ىلع الإ مالسإلا موقي ال 7

 هللا ريغ دبع نم امأ هلو هللا الإ قحب دوبعم ال :يأ :وهالإ هلإ ال ائ لا لك «ناكرألا هذهل تالمكم تاعاطلا ةيقبو «ميقتسي

 نب. کرو ام لو حلا وه ہلا کای تلک :لاعت هلوقل هَل
 .[11:عجحلا] 4 ديبكا لآ ره هلل كأن ل

 لوسر الكتل ليربج لأس اذهلو «ناكرألا هذمل تالمكم

 نأ دهشت نأ مالسإلا» :لاق «مالسإلا نع ينربخأ :لاق

 قدضأ 44 هتداهنشو «نلئأقلا-قدنضأ وهو ءةينادخ و لاب 88 8

 :ةقداص ةداهش يهف «ءيش لك ملعي «ميلع ريبخ ميكح نع ةرداص ا6

 ةكئالمهتداتخل هللا مهقلخ ةلاع مهو ءوه الإ هلإ ال هنأ او ا ج > نكل «ةشمخلا ناكرألا هذه هنأب مالسإلا رسفف

 اًضيأو «نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي «هتدابعل هللا مهقلخخا نوف ”«سمخ ىلع مالسإلا ينب» :لاقف ,مالسإلا ينابم يه ةسمخلا

 :ثوكلا:رومأ نم ل هبرمأي'ام ذيفنت مهيلإ لکو ,نوكلا يف هرم 8 موقي يتلا هينابمو هناكرأ اهنكل هلك مالسإلا يه تسيل

 £ «ناضمر موصتو «ةاكزلا وتو ةالصلا ميقتو فلا لوسر

 علب .2”«ًاليبس هيلإ

 ةدابعو ملغ لهأ مهنأل ؛قدص ةداهش مهتداهشو ءلمعب لك 0 :ناكرألا هلل تامتمو تالمكم

 نم لضفأ رشبلا حلاص له «فالخلا ىلع قلخلا لضفأ نم مهلا 1 .(110١ص) هجيرخت قبس (۱)

 .فالخ ىلع. ؟رشبلا حيلاص نم للا كك نبا ثيدح نم (13) ملسم هجرخأو :(8) يراخنبلا هجرخأ (۲)



 نوعّديو «هنودحجيو هللاب نورفكي لب ؛ لي هللا نوشخي ال مهبلغأف ءال ْ

 دنع وه اك «هيف فرصتتو هدجوت يتلا يه ةعيبطلا امنإو «بر هز کا  رابتعا ال لاهجلا فالخب قح وه اب الإ نودهشي ال ملعلا

 نإ :لوقن فيك ةاّيويند الع مهدنع نأ عم #8 برلا درک هو ءوه الإ هلإ اال هنأو «ةينادحولاب هلل دهشي هللا قلخ

 !؟ملغلا لم , ةداهشو 34 هتداهش عم مهتداهش نرق هللا نإ ثيح

 ىلع قلطي ال فيرش بقل وهو .هلهأ ىلع الإ قلطي ال ملعلاف طاق خذ ىلع لدو قلخلا نم ملعلا لهأ ةداهش ربتعا
 !!ملعلا لهآ ءالؤه :لاقيو راق ط .ديحوتلا وهو هب دوهشم مظعأ

 .ةينادحاولاب هللاودهش ملعلا ولوأو ١ 1 ازا ال يعرشلا ملعلا لهآ :ملعلا يلوأب دارملاو

 نورقكي نيذلا َنيِئباَضلاَو نيكرشملاو ةدحاللا نم مهريغ لوقا ل لاقي ال ءالؤهف «ةعارزلاو ةعانصلا لهأ مهب دارلا معلا
 هتكئالم ةداهشو هللا ةداهشل فلاح هنأل ؛مهوقب الو مهب ةع ل ا باخذ :لاقي لب .ديقم دودحم مهملع نأل ؛قالطإلا
 .هقلخ نم م 2 طی اذه نأل ؛اًقلطم ملعلا لهأ :مه لاقي الو «بطلاب

 ش ةدوعرشلا

 ةدحالم مهيفو «يويند ملع لهأ ءالؤه رثكأ اًضيأو
 ممألا يف نآلا نودهاشت امك اًداحللإو اًرورغو ك هللاب ًالهج
 لاقي فيكف رافك مهنكل ؛ةعارزلا يفو «تاعانصلا يف

 ادب لوقعم ريغ اذه !!؟4ْليلا الأ :هلوق يف هللا
 ¢ وم ےب دع

 لآ ورابع نِم هللا ىتخي اَمّنِإ ظ :هلوق كلذكو

 #3 ناق هنوك ةلاح :يأ دهش نم لاحلا ىلع بوصنم :4ٍطسِيْلي اميل

 دض لدعلاو ءىش لك يف لدعلاب مئاق #3 هللا نأ .:يأ سا

 .ءىش لک يف لدعلا الإ هنع ردصی ال لدع مكح 35

 .لوألا ةلمجلل ديكأت رمال هل
 ےہ

Eةرعلا امهو «هئاقض نم نيتفص نانمضتي و هلل ناسا :( 2  

 8 تدابع قج هنودبعيو «هتفرعم قح هللا نوفرعي نيذلا عرشلا



  SUISاة > ل اش : لاس ١

a 223  
 ىنَنِإ ءدِصْوَمَو هبال مهل َلاَق زج :ىلاعت هلوق اهحْضوي يذلا اهدي > اًيفان «هلإ ال» هللا الإ قحب ةوبعم ال :اهانعمو

ae aan۔ِدیقَع ىف  

۳-۹: 

 هّتدابع يف هل كيرش ال ُهّدحو هل ةدابعلا اًنبِتُم :«هللا الإ»

 / ]۳٤[. هكلم

 دبال ك هللا الإ اهلك تادوبغملا تفتنا ؛قحب :تلقو اهتديق اذإ نكل 0

 :ةملكلا ظفل ىلغ كلذ نب مث :هللا الإ قحب دوبعم ال

 يأ ««هللا الإ قحب دوبعم ال :اهانعمو» :هلوق [1 ؛]

 را نأل ؛هللا الإ قزار الو «قلاخ ال :لطابلا لهأ لوقي امك

 :هللا ئوس ايغ ةيذويعللا يف( ا: 1 0011ا نولوقي ال مهو ءنوكرشما

 راک اتیا كَ اَنْ ووی 2 ر ورکس هنآ ال

 لوسرلا نونعي ونجحت عا ل انتادوبعم :يأ ءانتهآ

 هألا ةدابع نع مهابخو «هللا الإ هلإ ال :اولوق :مه لاق هنأل

 .هل كيرش ال هدحو هلل ةيدوبعلل تابثإ اذه ۾

 ال ؛تابثإلاو يفنلا نم ديحوتلا يف دبالو «تابثإو يفن ىلع لمتشت هلا 0
 :ىلاعت لاق اک تابثإلاو يفنلا نم دبال لب ؛هدحو يفنلا يفكي الو «هدحو ©

 .( کبک اکر تک 1و هلل اوذئغكو > 4 للي تيك ہا | | لجأ )ف :اولاق .هللا الإ هلإ ال :اولوق :م لاق الو

 رو .ةددعتم ةهلآلا نوبسحي .[5:ص] باع

Rsمانضألا لك «ةلإ ةانمو «هلإ ىزعلاو «هلإ تاللا «يفكي ال .اذه هلإ هللا :تل 1  

 4 اک ولو «هللا الإ قحب دوبعم ال اهانعم نأ ىلع لدف

 ا 1١ 8 لق دوران دلو اهب ورقي اذه ناف ا الإ

 اومسلا قلخ نم اولتس اذإ نولوقي مبخأل ؛هللا الإ هلإ ال

 يذلا نم ؟قّري يذلا نم ؟قلخي يذلا نم اولثس اذإ

 ال ىنعم اذه ناك ولف ءاذهب نوفرتعي مه .هللا :نولوقي

 كا الإ ىح دوم ال اهانعم

 ققحتي ئتح تابثإلاو يفتلا نيب عمجلا نم دبالف «هللا الإ هلإ ال لوقا

IN۳ 2  

 كلذو «نآرقلا يف هللا اهركف هللا الإ هلإ الف ءنآرقلا نآرقلا رسفي امانا“

 «يفنلا اذه ES 0 :هنع هللا ركذ ايف -مالسلاو ةالصلا هيلع“

 .تابثإلا اذه هللا الإ :ينعي مرت
 | نأ ب E ا
 مامن ا الإ هلإ ال تعم ب نال ؛ريبك طلغ اذه هللا الإ دوبعم ال :تلق ول



UTI < 

 E رڪ اولا بتلا لَها لك :ىلاغت هلوقو

 + تك لاج ارال : أ است اصب دي الو ايس وي كتم الو هلآ الإ َدْبَس
 بَ الأ# :ءايلوألا نم الو ءنيحلاصلا نم الو ءءايبنألا . 3 2 ١

 م نم دحأ الو ! .[ ٦ [٦1 ٤:نارمع لآ] 4 تول 2 ب م تأ الوقف

 . وڌ

 سام ةيآلا هذه ايسا وي كرش لو هلأ لإ دي أ

 او هورظانو ي يبنلا ىلع اومدق نيذلا ىراصنلا نارجن

 7 || فو «برعلا یراصت نم ىراصن مهو «ليوط مالک

 ذو ايو َرْكََسَإَو انب ت اوات لق » :ةلهابملا
  ETعف عم اا لع 3 08

 :نارمع لآ] 4 تييزلكحلأ لع ر ا یک ١

 ہلا بود ن ابا رآ مهتر مُهَرابَحَأ اودا ٠) :ىلاعت ها

 ر ل < کنج ااو اا او 2

 يف مهتعاط هنأ يف لي هللا لوسر هنّ هللا نود نم نابهرلاو رابحألا لإ
 اذإ هللا نود نم اًبابرأ مهذاختا ىنعم اذه "هللا لحأ ام ميرحتو هلا ا

 دقف «كلذ يف مهوعاطأ اذإف هللا لحأ ام نومرحيو «هللا مرح ام

 5 هللا وه ءمرجيو للحيو «سانلل عرشي يذلا نأل ؛اَيآ

 4توعيتش اني اوُدحهمُأ اووم ديحوتلا ةوعد اولبقي لو
 هذه يفف هيلع مه ام نالطب مهل اونيب «رافک مهو نودحوم مکن ِ

 اذه ىفف «نوملسم انأب اودهشا «كلذب ةحراصملاو نيكرشملا ل

 نع نالعإلاو كلذ نع توكسلا مدعو ؛نوكرشملا هيلع ام نال

 .هلهأ ىلع درلا و5

 ع وماي مؤ فاح ةلهابملا مهتم بلط ايلف
 هللا لوسر هنأو «لطاب ىلع مهنأ نوملعي مهنأل ؛ةيزجلا هل

 : اكو ءانم بذاكلا ىلع ةنعللاب وعدن :يأ «لهتبن

 «مجناكم يف مهتقرحأو رانلا مهيلع تلزنل هولهاب ولو

 ذأ مهل نيبت دقل «ةيزجلا مهنم لكي بنلا لبقف «مكلهابن الو

 الا :هلوق للا الإ هلإ ال ىنعم اهيف ةيآلا هذهو

 ا هللا لوسر لاق :هيفو «(040) يذمرتلا هجرخأ يذلا هذ متاح ني يطا :
 اومرح اذإو .هولحتسا اًئيش مهل اولحأ اذإ اوناك مهنكلو ؛مهنودب## اونو

 .(هومرت

 3 يذلا لدعلا وه اذهو .تابثإلا اذه.4هلأ اَّلِإظ

 ذ ال ؛لدعلاو ديخوتلا ىلع تماق ضرألاو تاومسلاف

 ا ريغ الو ءهللا نود نم هنودبعتو بر هنأ نومعزت يذلا



 ال ةظدكك 4 ةثالغلا لإ

 و2 یو

 ني وشر مكة دَ :هلوق هللا ار اک دا

 ور تحتفو ہر کیم تنيؤفلاب کج یر رقم ا یی و

 :ةصالخلاو #
 Vio 1 ا

 دقن 184077 1 -_ ] لق اذإف :تابثإلاو يفنلا امه :نانكر اهل هللا الإ هلإ ال نأ

 بحي ال وأ اهبحي ال يذلا امأ ءاهلهأل اّيلو ةملكلا هذه اَّبُخ نوكت نأ :: 1 : 9 اإلا يفتلا :ل هللا الإ هلإ

 Ê 2 : مخل - .ت و اوقتف «

 .هعفتت 1

 1 ب اهمظن طورشلا هله الإ عفت ال عبس اهطورشو

 عم ١ كقدصو ضالخإو نيقي ملع
 هدحو هللا ةدابع نم هيلع لدت امل دايقنالا وهو «كرتلاو ضارعإلا دض

 نأ كمزلي هللا الإ هلإ ال هنأ تدهشو تفرتعا تمد ام «هرماوآ لاثتمأو الا

 للا الإ هلإ ال :لوقي يذلاف «لهجلا هدض :ملعلاف

 1 :هللا الإ هلإ ال هعفنت ال

 «هعرشو هللا ماكحأل داقنت الو «هللا الإ هلإ ال :لوقت نأ امأ يكرر

 .هللا الإ هلإ ال كو

 لدت امو هللا الإ هلإ ال قوقح نم اًئيش درت الأب «درلل يفانملا لوبقلا هَلْ

 .اًحيحص ًالبقت هلبقت «هللا الإ هلإ ال هيلع لدت ام لك لب

 ١ ! لق سالا ضعب نأل ؛كش هعم نوكي الف :نيقيلاو

 هدنع نوكي نأ دبال «حیحصب هملع سيلف «كلذ يف

 5 ال :لوقي سانلا ضعب كرشلا هدض :صالخإلاو
 :نماثط

0 : 

 اهلأ دق ءايشألا نم هلإلاعم امب نارفكلا 5# ال ءالؤه «روبقلا دابع دنع نآلا عقاولا وه الشم كرشلا

 َلاَق إو :كرشلا نم أربتي ىتح اًدحوم نوكي الف «كرشلا نم 8

 .[11:فرخزلا] 4 ودب امم اب يوتا
 8 .كرشلا كرت اهطورش نم

 نولوقي نيقفانملا نأل ؛بذكلا هدض :قدصلاو

 طورش ةينامث .هللا الإ هل ال ۳ . 9 :لاعت هللا لاق ءاهانعم نودقتعي ال م 7 ف

 نإ دش هو موس نإ ملعب هم هنأ ل
° 1 

 :نيئيش نم نوكم مالسإلا ناكرأ نم لوألا نكالا

 هللا الإ هلإ ال نأ ةذاق# 000 E دج 0



 هذهو ءةكئالملا نم اكلم سيلو ءرشبلا نم مكسنج نم يأ: 8 .هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش :يناثلاو

 علا ن صالخإلا ينعي :لوألا قشلا «دحاو نكر امهف اوبطاختي نأ لجأ نمو «نايبلا لجأ نم مهنم ًالسر رشبلا ىلإ لسوب هنأ 5
Bisa i 

 اًضيأو «مهسنج نم سيل هنأل ؛هعم اوبطاختي نأ اوعاطتسا ام اكلم مهيلإ ا

 : سانلا ىلإ لسرأ نأ لو هتمحر نم «مهسنج نم سيل هنأل ؛كلملا ةيؤر ع

 نالا فام يتب ن رجلا توبي فرش نمو رماني ا )م ةريثك هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش ةلدأو

 «هنوفرعي «رايخ نم رايخ وهف «برعلا باسنأ فرشأ شيرقو ؛شيرق باس( ١ ر لع اتارا بلا

 E اج دل :هلوق هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش ليلدو
 .E 8 لها“ تاو اچ وعام
 از ومل مک ضرع نعام هع ردع

2 

rرسم  
 ءاج ْدَقلإ) :ىلاعت لوقي «ةيآلا هذه باتكلا نمو

e تمم مم شرح رع ام وع رع ' 
 هنوفرعي ال اوناك ولو «هدلب نوفرعيو «هتلیبق نوفرعيو «هبسن نوفرعيو ص
 .همالك نومهفي فيكف مهتخل ريغب ناک ولو ؟ُهنوقَ

 ر ا .هتافص نايبو ءةلاسرلاب ةي لوسرلا اذهل هللا نم

 ر ےہ

 لكي هيلع قاش ىنعي :4 ر ؟ ل مال هذه ماللا كاج ْدَقَل :یاعت هلوق
 .مكءاج دقل هللاو :هريدقت

aEاك لوسزلاو «ةقشملاو بعتلا :ةانعم تنعلا «مكيلع قشي ام ينعي :4ضتتا  
 3 .ذيكأت دعب ديكأتو قيقحت فرح :4 دَ

 .ةلوهسلاو رسيلا اهل ديزي امنإو ةقشملا اه ديري ال ناكو «هتمآ ىلع ىا
 e باطخ اذه «سانلا اأ :4ڪ اجا

 .نججلاو سنإلا «نيلقثلا عيمجل

 دب راو ؛عرشب هيلإ يحوأ نم وه :4-كاوُسَر9

 ei .36 هللا لبق نم لسرم
0 

 .ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب» :هلكلاق ,ةحمس ةلهس ب هتعيرش ك
 چ ے سو . سمر ت ااا !اعنا

 .[۷۸:جحلا] 4 جرح نم نيرلا يف 7 لَعَج امو { 2

 .4لظ لهابلا ا كير س د



 م ال” هل ةثالقلا ل

 ٌرَبخأ ايف هقيدصتو ءرمأ اهيف هتَعاط :هللا كو اًدمحم نأ هداه 00300 ل مَآث©عبببلم©”””حبم سك و طل

 5 كل عع

 5 «جَرَج ني ني مڪي جیل هَ هلأ ديرب ام :لاقو

مهلبقتسيو هحانج مهل ضفخي «نينمؤملا عم انيل اًعضإ يب
 رشبلاب 

 مهلبقتسي مه وتم يو نا ام مهلّمحت الو «نيفلكملا ةعاطتساو «سانلا ةردق عم ىشاهتت

 . 5 هتافص نم اذه «ن :

 تيس ا رخ امو «ريسيتلا مه بحي هلي يبنلا ناك اذهو

 2 ب ةقفش هكرتيو لمعلاب أي نأ بحي ناكو «اتإ نكي مل

 هلمأ لع قشي الأ لجأ نم ةكئاصلا لامعألا نم هب يأي نأ

 ' «اهحرفب حرفيو ءاهرورسب رسيو :هتمأ ىلع قشي ام هيلع

 .كيةمحر لاو ريخ اب الإ يتأي ال هنأ كش

 . مکن هنأ :لوأ

 .متنعام هيلع زير

 نك هنأل ؛ةمحرلاو ةفأرلاب نينمؤملا صخو يب يبنلا اذه تافص نم تاق 1

 انی )ف :ىلاعت لاق اک خي هلا بضغل بضغي «نيدناعملاو نيكرشلا لگ

 .4 لآ یش و ج مهنا امو مع ظلعاو نقف لاو راق 21 2 زا

 الآ كت سس ع E :هل هللا لاق ىتح رونلا ىلإ تاملظلا

 ا و اونوكي الأ كسفن كلهم كلعل :ئأ

 22 اک هحصن لاك نم اذهو ؛مهيلع
 و ا ااا SS ل

 ل ةتاغص هذه .[۲۹:حتفلا] 4 ع اجر ِراَدْكْلا ىع 1ع اشا 4 عم ني ر 4َ ا فو ومل ای

 نو فظاز اؤ'قفرلا يهو «ةفأرلا نم :4 فور

 يق $ :ظيلغب سيلف «ةمحرلاب ةفصو : يك
 رجول اف ا

 1 ]104: نارمع لآ] < وس ن وصقل ٍبلقلآ طلع اك بک

 .طقف لاقي اًلذفل تسيل ىضتقمو ىنعم اهل هللا لوسر اًدمحن نأ ةا
 كلذ دقتعتو كناسلب قطنت هللا لوسر هنأ كبلقبو كناسلب فرت“
 ةكرشلا لوس



 نيدب رفكي ملف مهموَقل ةيلهاجلا ةيمحلا هتحنم نكل ؛دمحم ةلابزب اأ ا ةقيرط ةذهف تلقلاب راكنإلاو ناسللاب ظفلتلا امأ

 يفكي الف «مهبولقب هتوبنب نوفرتعي مهف «مانصألا ةدابع وه يذلإ ۴ و e 22ج ال :هلؤقب «مهنع

 .هناسلب قطني نأ دبال لب ؛هللا لوسر هنآ باقا دعا © تكروبذكل نقلا َّنإ دہن هو

Oوهو «ثلاث رمأ نم دبال لب ؛بلقلاب فارتعالاو ناسللاب قطنلا يفكي أ  

 أو هورصنو هوررعو وب أوما تیرا >> :هيف یلاعت ها ل .ىفكي ال ناسللاب قطنلا نأ

 بلاط يبأ لثم هرصن ول ىتح .[1017:فارعألا] 4 توحلْفُملأ مه كيكؤأ 1 E e داقتعا كلذكو

 «هعبتي ىتح ملسمب سيل هنإف «هعبتي مل نکل هللا لوسر هنأ فرعي وهو '

 ايف هقيدصتو «رمأ |مهيف هتعاط :هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش ىتعمو :

 ا اک E a ق1

TOEد ل  
 .عرش اهب الإ هللا دبعی الأو ءرجزو هنع یہن ام باک

 قلك ةعابتا نم دباَلَو ءاداقتغاو اًنطابو اًرهاظ هتلاسرب فارتعألا
 .-هللا هحر- خيشلا اهركذ يتلا تاملك عبرألا هذه يف لذ

 لورا لطي نم :-العو لج هللا لوقي ءرمأ ايف هت ١
 بإب ماكي الا ٍلوُسَو ن اتلس امو ل :هناحبس لؤقيو 4

 دنعو .دوهيلا دنع اك «دسحلا مهعنم كلذكو
 َعاَطأ دقق و

 مشاه ونبو نحن انك :لوقيو فرتعي ماشه نب ورمع

 هرب يأن نيأ نم لوسر مكنم سیلو «لوسر انم :اولاق

 :هتديصق يف بلاط وبأ لوقيو مشاه ينبل اًدسح

 2 نم دمحم نيد نأب تملعدقلو

 عم لوسرلا ةيضعم نرقو لو هتعاط عم لوسرلا ةعاط نرقف ١
 .[۲۳:نجلا] دی امف ترف را رانو سمو هللا صع :
 يتم مڪمل ورا اویو و :لاقو .[ه6:رونلا] دس هت
 Rha اف

SESS 21[۷:رشلا] «أوهتن هلع یک ! 

 جول ةبسمراذحوأ ةمالملاالول

 3 عاتسا ةصق ۲٠١( /1) ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا :رظنا (۱)



٤ SS SBS 
 .«متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإو هوبنتجاف ءيش نع كتيب اذا 4 : م نأ هوس نع نوملاخي نبذل ٍرَدَحلَمل :هلوقو

 0 رع :ىأ «ه . و ءا

 ا هلوسرل هللا هعرش اهب تادابعلا يف دّيقت :عرش اهب الإ هللا دبعت لآ را . ريخأ ب لوسرلا نأل ؛ربخأ ايف هقيدصت :ةيناثلا

 ديرت تنك نإو ءاتسح كدصق ناك نإو يب لوسرلا اهعرشي ل ةا

 نم دبال لب ؛يفكت ال ةينلا .يكَكلوسرلا هب تأي مل هنأل ؛لطاب لمعاذه رومأ نع ربخأو ءرانلاو ةنجلاو :ةعاسلا طارشأو «ةعاسلا

 2 5 اذك ال قدص هنأل «ربخأ ايف هقيدصت نم دبالف «ةقباسلا
5 5 

 لاق فک هللا لوسر اهعرشي مل تادابعب نايتإلا زوجي ال ةيفيقوت تادا [7-4:مجنلا] یوي یو | رم نإ اين 3 ن " ٠٠ .[٠:مجنلا] 4وي ىو الإ وه نإ ايل یوا نع

 از وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم ©
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 اهب اوكسمت «يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع

 ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف ,رومألا تاثدحمو مكايإو .ذجاونلاب اه
 3 اور هنأ دهشي فيك !؟هرابخأ يف هبذكيو هللا لوسر هنأ دهشي

 لاق نإو ءاهنع ايهنم ةركنم ةعدب ربتعت هللا لوسر اهعرشي مل ةداب اذ“
 لكل وسرلا ةب ءاج اع ةجزاح تماذ ام سانلا نم اهلغف نم اهلَعف و ال

 : ام بتتجا :رجزو هنع ىن ام بانتجا :ةثلاثلا

 نع الإ ب ىهني الو «ةريثك تافصو لاعفأو لاوقأ

 3 ا الا بنتي ل اذإف رب ةيفو ريخ ةيف ءىش الإ
n 5ا  / erاظ ةريزه يأ ثیدح نم (1110/) ملسمو «( 815 8  

 لوا ٠۲ص )ج اور هنأ دهشي فيك ءاًضقانتم راص لب ؛ةلاسرلاب هل اًدهاش
my 3 35  

 ف لوسرلا دتا او :لوقي ىلاعت .هللاو هك لوسرلا هنع

MA: 

 :oi :[ا/ :رشحلا] يأوهنأف

 ۳۷۴ /۲۸) دمحأو :(47“ :47) هجام نباو :(1715) يذمرتلاو 3 1

 :هفط ةيراس نب ضابرعلا ثيل ك
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 TT | 7 ىلاعت هلوق ديحوتلا ريسفتو ةاكزلاو ةالصلا ليلدو

 ور سيرو ر دمع ر
 ا كرو ةركرلا اوو ءال ص 11 اوميقتو امسح بدلا هل نيل

 هللاو» :لاقو فض ركب وبأ مهلتاق كك لوسرلا ةافو دعب ةاكزلا

 -اًقانع :ةياور يفو- ًالاقِع ينوعنم ول هللاو «ةاكزلاو ةالصلا نيب

ed 1 

eةنيرق يهو «مالسإلا ناكرأ نم نكر يهو «لاومألا  

 اودي لإ أ وإ :ةيآلا هذه اهنمو «تايآلا نم ريثك يف هك هللا لإ

 عد نمو 0 1
 ر ناسل ىلع عرش اهب الإ هللا دبعي الف «ةلالضو ةعدب اهنإف

 راک نإو ءاہب ىتأ نم ىلع لالضو صقنو «لطاب لمع اهلك
 عابتالاب ةربعلا امنإو «دصاقملاب تسيل ةربعلا نإف رجألا

 | ل ءاشن ام تادابعلا نم رثكتسنو ءاشن مب يأن اًرارحأ

 .4 هگو اذ ةو ايتو اقش ا ك 9 «انلوقع ىلإ انلكي مل انب هللا ةمحر نم نكلو

 4 نأ هل يصل هلأ أوُدبحَل لإ أور آني :ىلاعت هلوق يف اهلوأ يف ديحو هلوسرو هللا ىلإ عرشلا ىلإ اهدرم رومألا هذه نأل ؛سانلا

 نيدلاف «هاوس ام ةدابع كرتو «هل صالخإلا عم هللا ةدابع وهو ؛ديحوتلا ج نع داعتبالا اذه يفف «هلوسرو هللا هعرش مل اًقفاوم

 للا لوسر هنأ دهشي مل هنإف لإ لوسرلا هب تأي مل نيدلا

 ديت ةيقيقح ةداهش ك هللا لوسر هنأ دهشي يذلا نأل

 .دحاو ىنعمب ةدآب

 هنإ :مالكلا ءاملع هلوقي امك ال «ديحوتلا ريسفت اذه «ةدابعلا ياو 8
 وه ثولطملاو «ةيبوبرلا ديحوت اذه تيمملا يبحملا قزارلا قلاخلا وُ

ET 

 نيكرشملا نأ ليلدب السم سيل اذهف طقف ةيبوبرلا ديحوتب ك

 مهلتق نم عنمي ملو ؛مالسإلا يف مهلخدي ملو «هب نوفرتعيو ؛ب ت

 ؛ةدابعلا يف و هللاب اوكرشأ امل نيدحوم اوسيل مأل ؛اذه مهلك ١

 زه زللا» باک :نالعو نال تانك ناال هللا باتكن مالي ١

 .هقبس نم اًثدح اًنيش عبتي وأ هدنع

 تسيل هللا لوسر اًدمحم نأ ةداهش ىتعم اذه

 اذه هب ءاج اهب ديقت ريغ نمو «لمع ريغ نمو «مازتلا ريغ

 | ناكرأ نم يناثلا نكرلا يه ةالصلاف []

 دب لمع ةالصلا هللا باتك يف ةالصلا ةنيرق يهو «ثلاثلا

 نت نائاقأل هللاو» :ب# قيدصلا ركب وبأ لاق دقو
 ا 33

 لهأ بهذمل ةريثك تافلاخت هيفو «ةرغاشألا بهذم ررقي باتك «ديحوتلا 7

 )0١. ملسمو )١5:0(( يراخبلا هجرخأ (۱)
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 .[187[401:ةرقبلا] 4 َتْفَتَت يل 1

 - : د تدي ال ؛مالكلا ءاملع بتك وأ «۲فقاؤملا» باتك وأ
 را هذه ريغ يف اهفرص نوكي الف «انإو باهرصحو فراس ا ®

 ًالاومأ قفنأ ولو ؛ةاکزلا ىنآ دق نكي م ةيناثلا اهفراصم ريغ يف اهفرس
 اهعضاوم يف عضوت ىتح ةاكز نوكت الو «ةاكز اهاسو تارايلم

 و قت هللا لوسز ةنس نمو هللا باتك نم ذخؤي امنإو

 5" .لك هللا لوسر ةنسو هللا باتكب نوكسمتي نيذلا

 نأ
 : لاو ¢ ةولَصلا ميقا :ىلاعت هلوق يف ةالصلا ليلدو

عم اذه «ءاهيف ىلاعت هللا اه
 .ةاكزلا ءاتيإ ىن

 ةالصلا ةروص درج امأ ءاهتابجاوو اهناكرأو اهطورشب هك

 لإ ةمئاق العلا نوكت الو ءةالصلا اوميقيو :لاق لب ءاولصيو

 ا E اف رص درع للنصب يذلا امأ

 لاق ذهو «لصي ل اذه .ةالصلا تابلطتمب ياي الو :ةنينأمط

 ةبيط ءلساكتيو رخأتيو أطابتي ال ءاهبوجو تقو اهجرخي :يأ اهتقو ىلإ

 .هل ًثغم اهربتعي امنإو ؛ةراسخ وأ اًمرغم اهربتعيال :ي

 فوصومل ةفص :ةميقلا ءةلملا :نيدلا ميما نيد :يه ةثالثلا رومألا

 .ةميقتسملا :يأ «ةميقلا ةلملا نيد ا
 ل كنإف «لصف عجرا» :هل لاق هتالص يف نئمطي ر ال يذلا

 .ديحوتلا ريسفتو ةاكزلاو ةالصلا ليلا :

 مهنم حص ام هولعف ول رافكلا امأ «نيملسملا ىلع الإ بجي ال مايصلا |

 ال مهمإف رفكلا ىلع اوماد ام ةي هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ل 1

 مجأل ؛ةصاخ نينمؤملا هب بطاخ كلذلو ؛مايص ريغ الو مايص ال 83

 ةوتسم الو هللا عرش اک اهب ىتؤي نأ دوصقملا لب ؛دوصقلا

 3 گرا زیرو :ىلاعت هلوقب ةاكزلا ليلد ركذ مث

 كَل ٌتكَدَصلآ اَمَنِإ ) :هلوق يف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا ءا

 .مايصلا مهنم لبقيو «مايصلا مهنم حصي نيذلا مهو توم 2 دس

 مڪي بيک )» :ىلاعت هلوق لثم «ضرف :بتك ىنعم اَلا :

 هانعم هللا باتك يف بتكلاف «لاتقلا مكيلع ضرف :ينعي ۳ 1

 0. رر كورا ع © عض قمر ماسر

 فق يملا املا فو مهمو َةملَومْلاَو ال

 :[55:ةبوتلا] يك لع هاو ها ري

 .يجيإلل «مالكلا ملع يف فقاؤملا» باتك )١(

 ” ةريره يبأ ثيدح نم (۳۹۷) ملسمو «(1/01/) يراخبلا هجرخأ (۲)



 0ك 3 ةئالغلا ل

 نو رك نمد اليم ی عطا نم تيا عح الآ لع كيل حل

 .[۱1۲۹۷٤:نارمع لآ] 6 لآ 7

 1 رف اك :يآ مڪي نو تدا لع بیک انگ

 نآرقلا ةوالت نبع صرحي هدجت ءرطغملا نم ريخ ا ىلإ برقأ مئاصلا دبت كز : ألا ممألا دنع اًفورعم ناك مايصلا نأ ىلع لدف «ممألا

 اذه لك بَّذهو ةعاطللا هيل مايضلا ءاركبم دجسملا ىلإ فلل 8 ا : و هير ذب ملط

ف ا مايصلا لقاثتت دق سفنلاو
 اي امج حبك نم هي

 .«شلت ملت ١ لون

 اذه #ءايبَملا هڪ بكا هل . مالا 5
 ةيضرف ىلع ليلد 10 ES م وق ةيآلا ىلا دا ا | عیج ىلع هنأو هقلخ يف هتنش هنأ نيب -العو لج-

 نأل .[186:ةرقبلا] © َناَءَرّمْلا هيف َلْزَنَأ ىِذَلأ َناََصَمَر رشط :هلوقب ١"
 دعا ار اع جيرو 31 .ءاروشاع وي نوموصي [َوناَك ءاقوزعم ايصلا

 ةي رها مكن دوش نف :هلوقب هرسف لمج يلا مك 1
 : ءمايصلا نم ةمكحلل نايب اذه 4توُعنَت كَم

 ايصْلا نأل ؛ىوقتلا ببسي هنأ وهو «مايصلا ةيعورشم يف

 ىوقتلا هبسكيف 84 هللا ىلإ اًبرقت هتابوغرمو هتاوهشو

 رجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نأل ؛اهتدحو سفنلا

 |/ ىرجم فعضي تاوهشلا كرت عمو ؛ناطيشلا طلستي

 لك رخل عاجب يه يتلا ىوقتلأ لوصح مايصلا يفف
 وقت «ىوقتلا ببسي هنأ مايصلا ةدئاف هذهف

 لیس هيل َءاطَتَسأ ِنَم ِتْيَبْلأ جج سالا َلَع م لو :لاقو لا لي َ هد APA ر ف

 جح ضرف هللا نأل ؛اوجحف نيملسم متنك نإف 4 نمل ن ان لا
 «نيملسم متسل مكنأ ىلع ليلد اذهف «جحلا متيبأو اوجحت مل اذإف «ن 8 .

 .4 نهم نع يَ هلا لق فك رك نسو ميهاربإ هل

 .سانلا ىلع لي هلل بجاوو حو ضرق ا 2

 .دصقلا :ةغللا فك 1 ءاط تاحابملا كرت اذإ ناسنإلا نأل ؛ةمرحملا تاوهشلاو

 ءادأل صوصخم تقو يف ةسدقملا رعابشملاو ةفرشملا ةبعكلا دا 0 0 اق رايو «مارحلا بنجت ىلع هبردي مايصلا :تامرحملا كرتي
 .جحلا كسانم يهو ٤ة . .ةعاطلل هبلق نّيليو «ناطيشلا هنع درطيو «ءوسلاب ةرامألا



 ؛قيمع جف لك نم «ضرألا راطقأ لك نم ديعب نم هيلإ تي لإ :

 هلعج نأ هللا ةر نمف راطخأ هيف لضخ دقو «بعتو ةت ار و وجولا طرش نايب اذه :ًاليبس هيلإ عاطتسا نم

 هبجوي مل ثيح ل هللا ةمحر نم اذه «عوطت وهف اهيلع ذأ انو اواو لع اًرذاق نوكي نأب ةيندبلا ةعاطتسالا «ةيلاملا ةعاطتسالاو

 لاق .اوجحف جحلا مكيلع ضرف هللا نإ ناد هكر يبنلا لاق اک ت 7

 داعأ مث لب لوسرلا هنع تكسف ؟هللا لوسر اي ةنس لكأ هو 1

 تبجول «معن :تلق ول :45#يبنلا لاقف «لاؤسلا داعأ مث كك يبنلا هنع ڪک

 :هل ةمحر نم اذه "«عوطت وهف داز اف ةدحاو ةرغ علا

 ةيندبلا هذه «ضرألا نم ناكم يأ يف ةكم ىلإ هدلب

 مدع سيل اذهف مرحلا ريبكلاو اًنمزم اًضرم ضيرملاك
 الا ةجح هنع جي نم بيني هنإف ةيلام ةعاطتسا هدنع

 .«هلقتي يذلا بكرملا رفوت يهف ةيلاملا ةعاطتسالا امأ

 لام هدنع نوكيو «هبسحب تقو لك ةرخابلا وأ «ةرايطلا

 تو داز هدنع نوكي دازلا اًضيأو «جحلا ءادأل هيطتمي يذلا
 نم نأ ىلع ليلد هيف © يوللا ِنَع نع هلأ ن فك نمو: :هناحشلا

 ىبأ نم :يأ 4 قك نمو :لاق هللا نأل ءرفاك هنإف جحي ملو ردقياوهو حل

 اًدحاج ةكرت نمف «رغصأ اًرفك نوكي دق ءرفك اذه نإف جلا ىلع ردا

 .نيملسملا حاجات رفا ؛ مهيلإ عجري ىتح مهيفكي ام مه نّمؤي هتقفت همزلت

 '«قويدلا دادس دعب الضاف لالا اذه نوكي «نوید هيلع

 اع نبأ كيد يف اك ©”«ةلحارلاو دازلا» «ليبسلا

 ا الو ءداز هدنع سيل نم :يأ ءعطتسي مل نمو

 .ةعاطتسالا وه جح ا بوجو طرشف «عيطتسم

 . ضن سابع نبأ ا ١ چ نبا ثيدح نم (1/85) هجام نباو «(811*) يذمرتلا ةجرخأ (1)
1300# ). 

 هل ناكو «يفوت اذإ نكلو ءرغضصأ رفك اذهف ًالساكت هكرتو هبوجوب فراغا

 نكر وهو «جحلا بوجو اهيف ةيآلا هذهو و هلل هيلع نيد هنأل ؛هتكرت نا
 2 م لاا

 ."”ليربج ثيدح يف مالسإلا ناكرأ نم نكر هنأ ي لوسرلا نب

 /5) يئاسنلاو «(۱۷۲۱) دواد وبأو .(5704) ١ /6) دنسملا يف دمحأ

 قق سابع نبا ثيدح نم (۲۸۹۷
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 ناميإلا :ةيناثلا ةبترملا

 :ثالث قئاقحلا نأل ؛ةيعرش ةقيقح نوكي ريما از دامس الا فيات
 3 نا يرحم

 .ةيفرع ةقيقحو «ةيع رش ةقيقحو فير ١

 ىلإ يوغللا ىنعملا نم لقن ناهإلاف «ةيعرش ةقيقح وه ريسفتلا اذهب نایإلا 71

 «بلقلاب داقتعاو ءناسللاب فارتعالاو قطنلا نم دبال ءناسللاب لوق نب
Mı 

 نيقفانملا نایإ لثم ناك الإو هبلقب هل اًدقتعم هناسلب هب قطني ام ن
 .[١١:حتفلا] © هيو يف سيل ات مهب َنل

 ءاًصيأ حراوجلاب لمعلا نم دبال لب ؛بلقلاب داقتعالاو ناسللاب لوقلا

 لك «تامرحملا بنجتيو «تاعاطلا لعفيف «تامرحملا بنجتو «ضئارفلا

 عئارشلاو تاعاطلا هذه نكل «هلك نيدلا لمشي فيرعتلا اذهب وهو هنأ

 .نآييإلل تالمكم وه ام اهنمو :ناريإلا ةقيقح نم ءزج وها

 مع نبا ثّيدح فو

 او «لوق نع ةعشاتلا ةنسلا يف جحلا ضرُ دقو
 ذامل .ة | اولا ادب تاللا يف جح ار

 او كرشم ماعلا اذه دعب جحبَالأ» :مسوملا يف سانلا

 لا جح رشاعلا ماعلا يف جحلا نم ةارعلاو نوكرشملا عنم

 مه نمؤم لكف «مالسإلا نم معأ ناميإلاف ]1

 : 8 ' .هلهأ ةهج نم صخأو «هسفن ةهج نم معأ ناميإلاف

 ناكرأ نيب «نيٿيدح يف كي يبنلا اهنيب دقو بَ هلو «ناگرآ هلن "| ناسل ىلع ىلاعت لاق «قيدصتلا :ةغللا يف ناميإلاو

 نوعبسو عضب ناميإلا» :ثيدح يف نايإلا بعش نيبو «ليربج 6 1
 .انل قدضمب :يأ .[۱۷:فسوي] «ِنِمْؤُعِي

 . هللا ءاش نإ يايا
 8 عام او ةنسلا لهأ هرسف امك وهف :عرشلا يف ناميإلا امأو

 دحاو امهنم ركذ اذإو «ینعم دحاو لكل راص اًعيمج ارد اذإ ا اب صقنيو «ةعاطلاب ديزي «حراوج لاب لمعو «بلقلاب

 مالسإلا ناكر يهو «ةرهاظلا لامعألاب مالسإلا رسف اًعيج اركذ اذإف رد ا
 )١( هجيرخت قبس )ضص”١7(.

 نم دبالو «بلقلا اهلحمو ةتسلا ناكرألا يهو «ةنطابلا لايعألاب ناييإلا
 هيأ ثيدح نم 10 ملسمو ((759) يراخبلا هجرخأ (۲)



 6 ميقي مؤ انس نوكي نأ دبا ؛ملسملا يف اهعامتجا

 .اهعامتجا نم دبال ناميإلا

 : عضب وأ «ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا» :5# لاق

 اف ءةعستلا ىلإ ةثالثلا نيب ام وه عضبلا :«عضب» :هلوق

 ف طقف عضب :ليق اذإو ؛رشع ةعست ىلإ رشع ةثالث نيب ام

 أ ءيشلا نم ةعطقلا يه ةبعشلا :(ةبعش» :هلوق

 1 .اًءزج وأ ةعطق

 إال :لوق بعشلا هذه ىلعأ :يأ ««اهالعأ» :هلوق

 ليلا لخدم يهو «لوألا نكرلا يهو «ناميإلا سأرو
 ! .اهلقأو اهرخآ :يأ ««اهاندأ» :هلوق

 ذألا ةلازإ :يأ ««قيرطلا نع ىذألا ةطامإ» :هلوق

 تاروذاق وأ ءرجح وأ كوش نم سانلا يذؤي ام لك

 لل قي طلا نأل ؛مرحم قيرطلا يف ىذألا عضوو «مهقيرط يف

 قيرطلا يف هترايس فقوي نأ لثم «رطخلل مهضرعي وأ

 تاماقلا عضو «ىذألا نم اذه قيرطلا يف تيبلا نم

 اور (026) ملسمو ؛«نوتسو) :ظفلب (5) يراخبلا هجرتخأ (۱)

9 

 ان

 ديدحلا عضو «باشخألا عضو «ةراجحلا عضو «ربلا يف وأ دلبلا يف

 .ىذألا نم اذه لك سانلا تاقرط فرقا رق

 عضوف «هناميإ ىلع ليلد اذهف ءهنم قيرطلا ىلخأ «ىذألا اذه حازأو ملسم أو

 .ناميإلا بعش نم قيرطلا نع ىذألا ةلازإو «رفكلا بعش ن ل

 ىلع هلمحي ناسنإلا يف هللا هلعجي قلخ ءايحلا :«ناميإلا نم ةبعش ءايح اوو

 ريخلا ىلع هبحاص لمحي يذلا ءايحلاو «هنيشيو هسندي امم هعنميو هنيزيو ه
2 

 .دومحم اذهارّذلا

 امع لاؤسلاو «ملعلا بلطو ريخلا لعف نم ناسنإلا عنمي يذلا هل
36 

 .لجخ هنأل ؛مومذم ءايحا ا

 يقهيبلا مامإلا بتك دقو «نوعبسو عضب متفرع اك ةريثك ناميإلا ©

 .عوبطم رصتخ هلو .ناميإلا بعش هيف

 لمعو «بلقلاب داقتعاو «ناسللاب لوق ناييإلا نأ ىلع ءاملعلا

 اهاندأ» :ةيب هلوقو ءلوقلا ىلع لدي اذه .«هللا الإ هلإ ال اهالعأ 4

 :كلكب هلوقو ءناميإلا نم لامعألا نأ ىلع لد ءلمع اذه .«قيرطلا نا

 ىلع ليلد اذهف «بلقلا يف نوكي نإ ءايحلا «بلقلا ين اذه «ناعإلا ك
 .حراوجلاب لمعو «بلقلاب داقتعاو نالا



 ناميإلا ناكرأ

 نورفكي نيذلا ةلزتعملاو جراوخلل اًقالخ ةعامجلاو ةنسلا لما ني ال لاهل نوع O هفاهراو لاف

 .ةريبكل £ ٍ 3 :[47] هّرشو هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخآلا

 .نيدلا نم هنوجرخيو هنورفكي جرو 79

 يف وه :نولوقي |منإو «رفكلا يف هنولخدي ال نكل «نيدلا نم هنوج ر لإ
 ب قرفلا اف بعشو ناكرأ نم نوكتي ناهيإلا 1

 ايما دحاو لاز اذإف ءاهنم دبال ناكرألا نأ قرفلا
 ةنسلا له هيلع وه امل فلاخمو «ةلدألل فلاخم «عّدتبم بهذم وهو مهبهذب اح ا اكا نم نكر دف اذإن «هناكرأ ىلع الإ موقي

 اوزب نايإلا لوزي ال «تالمكم اهنإف بعشلا امأو

 جاولا ناهيإلا لاكل تابجاولاف «تابحتسم وأ تابجاو امإ

e < 

 هديعولا ةلدأ اوذخأ ثيح «لالدتسالا يف مهريصقت كلذ يف ب

 كلذ ود ام رفع وب كرش نأ ٌرْفْمَي ال هلآ ن س نر 7

 ىلإ لصي مل يذلا يصاعلا نأ ىلع تلد ءدعولا ةلدأ نم هذه .[4:ءاستل

 .ةبوقعلاو ديعولل ضرعمو ةرفغملا هل وجرم هنأ رفكلا
 2 زهر 227 وع

 َنِدِدِدَخ ٌمَثَهَج < راک هَل ناف .هلوسرو هلل عی نمو ) :ىلاعت هلوق نیب ت

 .بحتسملا نايإلا

 ايش لعف وأ «تابجاولا نم ايش ملسملا كرت اذإف

 ل نكلو ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةيلكلاب هناهيإ

 | رمح ا برش ول [ى ءاقساف وأ ناويإلا صقان نوكيف

 ولا رئابك نم ةزيبكو مرحمل ًالغاف نوكي اذه ءرئابكلا نم

 لا يلع ماقيو اقساق نوكي لب ؛نامإلا نم جرخيالو

 هلوق ىلإ اهّدر نإو ءاًقلطم ةيصعملاب رّمك اهرهاظب ذخأ نم .[17 37
 «قحلا هل نيبت ( ءا نمل کرک نم ام رنو دي رتب نأ روق 6
 فبذع ءاش نإو هل رفغ هلآ ءاش نإ «نانلاب دعوتم ةنكلو ؛نِيَلْا و

 .تائيسلا هذه رفكت ربقلا يف باذع وأ ايندلا يف تار وأ نيدلاولا رب كرت نمك اًبجاو كرت نم كلذكو

 ) ۴ E «بجاولا كرتب اًيصاع ناكو «هنايإ صقن اهكرت
 از

 هربق يف بذعي وأ ايندلا يف تابوقعب ىتبي «بئاصمب ٍلتبي ؛ةريثك"
 .ةئيشملا تحت نوكيو ةمايقلا



 امو  :یلاعت هلوق يف اك «هربدتو هعامسو نآرقلا لوزنب ديزي ناهيإلا نأ

EE 1لآ أوو نذل نييس ارك هلل ةَ الإ م  hsهللاب كلرساو دين نم 2 نديم سس حرب ثار كل شأ ديحوتلا دحج ن «رفكي هنإف ناكرألا ع ايش كت الإ رد  

 كرت هنأل ؛رفكي لسرلا دحأ دحج نمو «لوألا نكرلا كرت

 اب رفك نم «ةلملا نم جرخيو «رفكي ةكئالملا دحج نمو

 ارخآلا رومأ نم تبث ام اًئيش وأ نازيملا وأ ,طارصلا وأ

 ش .ناهيإلا ناكرأ نم انكر

 .قيدصتلاو تاعاطلاب ديزي ناميإلا نأ ىلع لدف .[7 ١ :رثدملا] 4 0 ا

 لباق هنإف ةدايزلل لباق ءيش لك ءصقني هنإف ديزي ءيش لك نإف:ناضقلا

 .ةيحان نها

 :لوقي ةمايقلا موي 5 هللا نإ» :حيحصلا ثيدحلا يف ك هلوق هي

 نأ ىلع لدف .«ناميٳ نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم رات
 .بلقلا يف لدرخ نم ةبح نزو ىلع نوكي یتج

 ٍةَموَي ركل مه :ىلاعت هلوق ك

 مكنم ىأر نم» :هلوق يفو «رفكلا ىلإ برقأ نوكي ىتح صقني نالا

 فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف هديب هز

 صقتنيو ةعاطلاب ديزي نذإ ناميإلاف «صقني :يأ «فعضي ناريإلا نأ ىلع ل

 ا لا ؟لاقو ردقلا دحج لم كلذك

 أك ردق كانه سيلو «ةفدصلاب رومألاو «ةفداصملا

 9ا نق اًعيشأ كرت نم اما عرقا دحج هنأل ءاضيأ

 "ل ؟بحتسملا هلاكل اًصقن وأ «بجاولا هلال اًصقن نوكي

 .[171/:نارمع لآ] 4 نمسا مهني برقا د

 ؟ناميإلا ين ناصقنلاو ةدايزلا ليلد امو

 1 تومۆملا اإ :ىلاعت هلوقف :ةدايزلا ليلد امأ

 دقفب وأ ءاهدقفب دقفيو ءاهيلع موقي يتلا همئاعد :يأ (ةتس هناكرأوأا : [۲:لافنألا] 4 انمي مندا منيا َجِيتلَع تيل اَدِإَو

 :يهو :ناكرأ .نآرقلا
 2< ع»ب /ىئو

 .ظ يزدخلا ديعس يآ ثيدح نم (14) ملسمو 11289 نف ةروس ترا آم الو ل :ىلاعت هلوقو
 ها يردخلا ديعس بأ ثيدح نم( 00 دوتلا] ورب رو كمي مجعد اما تلا نأ 0 TE E اب ج



ISK ةثالغلال 

 ةنننمم مم ممم ممممم مم عمم م ع م ممم ممم ممم ع ع ع عم مم م م ممم ممم .مممممممميم.يللا للا يا دايس ا إطجطط ” ””:"!ي# لث7#7#7777#©"©|# ي386ة7”|66حتانيمللل »عدت دف دودو ودود ث عدد عدد دلع عع دع ع ددعل
 “ا

 .ليئاكيم وهو تابنلاو رطقلاب لكوملا : ناب ناريإلا وهو ءلوألا نكرلاف :هللاب نمؤت نأ :لوألا

 كلههيف روصلا يف خفني ليفارسإ وهو ءروصلا يف خفنلاب لكوم وه نم: يو
 الإ ضرك يف نَمَو توسل ىف نم ٌقِعَصَم رولا يف حينَ » :لاعت لاق , :

 ىع هي ت مث اهداسجأ يف حاورألا ريطتف «ةيناث ةرم هيف خفن مث 6 أو كلم عمج ةكتالملاو :ةكئالملاب ناميإلا :يناثلا

 .[14:رمزلا] 4تو أَ عل هللا مهقلخ «بيغلا ملاع يف هللا قلخ نم قلخ ةكئالملاو

 نويحيف اهيف لخدتو ءاهداسجأ ىلإ روصلا وهو «نرقلا نم حاوزألا ر 7 وقيو هب لكؤم لمع هل فنض لك فانصأ مهو «هکلم

 .رثحلا ىلإ نوري وهو يخولاب لكوم وه نم :مهنمف :نورمؤي ام نولعفيو

 لاق ؛توملا كلم وهو ءاهلاجآ ةياهن دنع حاورألا ضبقب لكوم وه نم: هن 272 .ىوقلا ديدش نيمألا حورلا وهو «ةكئالملا

 ناوعأ :ينعي .[١1:ماعنألا] وطرب ال مهو أسر ةت :ةكئالملا س ل 2 لت اتا 7 ام لاق .[1١١:ةلجسلا] 4رن کید لإ دك كيلو ىلا كَمْ يلا ؛شرعلا لمحب لكوم وه نم :مهنمو

 م || ُهمَظِع ملعي الو «تاقولخملا مظعأ وه شرعلا

 لاق ؛مهقلخو مهاوق مظعو «ةكئالملا مظع ىلع ليلد
 رور ري ل 5ا د ھر
 كفو قم ديل وأ السر ةكيلملا عاج ضرألآو

 ال دمص درف دحأ دحاو 44 هللا نأب نايإلا :ةثالثلا

 .هتافصو هئاسأ يف الو :هتيهولأ

 مكدحأ نإ» :لَك هللا لوسر لاق ؛ماحرألا يف ةنجألاب لكوم وه نم '#

 ةغضم نوكي مث كلذ لثم ةقلع نوكي مث ءةفطن اًموي نيعبرأ همأ نبا
 .عيدحل ا .«كلملا هيلإ لري

 ©9 طو مَع لَ » :ىلاعت لاق «مدآ ينب لامعأ ظفحب نولكولا "|
 .راهنلاو ليللاب خکنومزالی 1۱۱د
 .۸) يراغ

 .[١:رطاف]

 ةالصلا هيلع- ليربجك حانج ةئامتس هل نم مهنمف

 دال © تركت هابي لب » :36 للا الإ مهتقلخ
 7 ءِ 0 ۲ 2

 . دوعسم نب هللا دبع ثیدخ نم )۲۱٤۲( ملسمو ۴ .[21/-75:ءايبنألا] 4 تولي



 كئالمو «لیللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتيد :# لاق
 نودهشيو ءرصعلا ةالص ينو «رجفلا ةالص

 : | دنع نيلصملل

 .[/8:ءارسإلا] 4ادوجشم تاك رجا نارق نإ رجلا نارو

 :راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم

 نوبلطي ضرألا يف نوحايس ةكئالم ."«ةكئالملا مهتفحو ةخرلا مهي

 .انودهشيو 1

 صوصنلا يف ءاج ام نكل «هللا الإ مهفاصوأو مهفانصأو ةكئاللا

 «هنع كسمن انل ركذي م امو هاندقتعاو هانتبثأ ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحألا : 1

 110 بغا 0 ج فراكملا نم مدآ ينب ظفحب لكوم وه نم :مهنمو

 ٠ تايخلاو يعافألا نمو «عابسلا نم «ماوملا نمو ءادعألا
 دجوي و نمف م را نم نكر د نامي 1 Ty جوي ال :لاقو «ةكئالملا دحج نمف «مالسإلا ناكرأ نم نكر ةكئالملاب نايا

 نمؤي مل هنأل ؛هللاب ذايعلاو اًميدنز اًدحلم اًرفاك نوكي اذه ؛هارن ال ا 1
 :i 3 فالي يذلا نم ءربلا يف تايحلا نيبو عابسلا نيب ماني

 ۴ ميف هللا لاق ل هللا مهرخس ةكئالم هعم ؟ماوهلاو
 ءاًماسجأ تسيلو ٍناعم يه انإ ةكئالملا :لوقيف ةكئالملا لوؤي يذلا كلا

 نإو «ةكئالم يهف ريخ سجاوه تناك نإ «ناسنإلا ىلع يأت يتلا صا

 چا رش گیس 2

 يأ .[11:دعرلا] هللا مآ ن ُكوُطمَتي هيلع نيَو

 | ناح اذإف «لجألا نيجي نأ ىلإ راطخألاو هراكملا نم

 ' .توملا ىلإ يضفت يتلا ةباصإلا وأ «توملا نم هل هللا

 اظقأ يف رماوألا نيفنتب نولكوم ةكئالم :مهنمو

RIهنأ وجرن نکل «رفاک وهف هدقتعا نم «لطاب مالك وهو .ةفسالفلا مالكأ 2  

 رفكو لطاب مالك اذهو ؛ةروطخ هيف بيقعت ريغ نم هلقن نكلو هک | ر فجيو ركذلا سلاج نوبلطي ةكئالم :مهنم

 .ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لك وسرادتيو هللا باتك نولتي هللا تويب نم تيب يف موق عمتجا

 .هدبع دمحم هخيش نع اضر ديشر دمحم هلقن رک

 هڪ ةريزه يآ ثيدح نم 011491 لس يره ثيدخ نم (1۳۲) ملسمو ((000) يراخبلا هجرخأ (۱)



 نل ةكيتكملا ولم ف :ىلاعت لاق هلا تانب ةكئالملا نأ نوت الإ ع لقتياو أ ؛هريكفتو هلقعب لخدي ال ناسنإلاف
 .[19:فرخزلا] 4سو مهس بکس مقلع وڈ ھکآ ار ی

 نمؤن ءرشبلا ةياده لسرلا ىلع هللا اهزنآ يتلا بتكلا يهو :هبتكب نامبإلا :ك

 ةاروتلا :اهنم انل هللا ىمس ءمسي مل امو اهنم هللا ىمس اهب نمؤنو «ةقيقح

 | ناتك نم لوقنم هنأ «رانملا ريسفت» يف ركذيو «بجاولا

 اع ١ .ملعأ هللاو

 ا ايف رتل يذلا مولع ءايجإو باكر
 : لاو تاكلهملا نم هيف نكل ؛دئاوفلاو ريخلا نم

 اا لاب قيلي الف ريح نم رثكأ هرش «طلتخ

 .لطابلاو قحلا نيب زييمتو ملع هدنع

 كاللا لب ؛لوقي امك ٍناعم اوسيل ةكئالملاو

 | ليج ناک اذهو ءاهيلع ةردقلا هلل مهاطعأ لاكشأب
 لكشتلا ىلع ةردقلا هللا مهاطعأف ءلجر ةروص

 | متاع لع ةكئالملا ةيؤر نوقيطياال مدآ ينب نأل ذآ

 يني اقف لجر ةروص يف كك يبنلا ىلإ نوتأي امنإو
 : آب موب :لاعت لاق «باذعلا دنع الإ مهتقيقحو

 اهب نمؤنف ىسومو ميهاربإ فحصو ميظعلا نآرقلاو روز

 امج نأَنإ نكي ةقباسلا'بتكلاب نابيإلاف اهتم هللا همي ا
 قي دمع انيبن ىلع لزنأو ءانباتك هنأل ؛هيف ام لكب ًالصفم اّنإميإ"ن رکی

 .مالسإلا نع دترم رفاك وهف هفورح نم اقر وآه

 نمآ نم كلذكو ءرفاك وهف ضعبب رفكو «نآرقلا ضعبب نمآ نه

 ةاروتلاب نموأ الو نآرقلاب نموأ انأ :لاق نمو «رفاك وهف ضعبب رفكوا؟

 لزنأ يذلا نوبزلاب نموأ الو «ليجنإلاو ةارؤتلاب نموأ :لاق وأ راك
 ركنأ وأ .[177:ءاسنلا] 4ور داد اتیناءوڑف :ىلاعت لاق «رفاک 2

 هنأل ؛رفاك وهف ءهلسرل بذكمو ك هلل بذكم هنأل ؛رفاك وهف مي

 .ناريإلا ناكر

 ىمس نم مهرخآ ىلإ مهوأ نم مهعيمج لسرلاب نايإلا :هلسرب نامإلا
 وقلي ةلاسرلاب واج محلا اسر ممجأو اعجب نب نموا

 ام ىري «نآسنإلا مهنياعي تولا دنعو .[17:ناقرفلا]

 ا تور قيطي ال هنأل تارت ااا ديف لغو

 اف بارت نم مدآ قلخو نآرقلا يف اك ران نم نيطايشلا



 000000 ا

 رخآلا مويلاو «سماخلا نكرلا وه ءرخآلا مويلاب ناهيإلا :رخآلا مولا: 5 ًلاعت هلوقل ؛لسرلا عيمجب رفاك وهف دحاو ٌّنبنب رفك نمف

 a ر 2م حور د 3 يع مر 500 ايندلا ءايندلا موي وهو لوألا مويلا دعب هنأل ؛رخآلا مويلاب :

 gy ةمايقلا م 9  قِلْسَرَو هللا نيب أوقرفي نأ تودو ولسو هاب

 رخ الا مويلا يه ةمايقلاو لوألا ١ البس كد نيب أوُذِحَتَي نآ دودي ضب مڪو
 دو هلأ أوما لا ل يهم اَهَدَع یکن مدس
 2 يور يو ب وص ك کا سوء

 اميِحَياًروُفَح ها َناكَو مُهَروْجُأ َحهِيِتْوُي كوس ت وأ مهتم
3 

 و «عيمجلاب رفك لوسرب وأ «دحاو يبني رفكلاف

 يذكتف ؛اًجون اوبذك مهخأ عم .[6١٠:ءارعشلا] 4 َنيِلَسَرمْل

 «هميعنو ربقلا باذع نم توملا دعب اب ناميإلا :وه رخآلا مويلاب نيا

 ءرخآلا مويلاب نايإلا نم وهف ربقلا دعب نوكي ام لكو ءربقلا يف نيكللا

 «طارصلاو «لامعألا نزوو «باسحلاو «رشحملاو ءروشنلاو «ثعبلاب ناي 1

 .رانلاو ةنجلاو «تائيسلاو تانسحلا هب نزوت يآ

 توملا نم ةيادب ءًاليصفتو ةلمج اهب نمؤن رخآلا مويلا يف لصحي امالي

 هب نمؤن اذه نم حص ام لك ءرانلا يف رانلا لهأو «ةنجلا يف ةنجلا لهأ رقت
 اذه لك ؛مالسإلا نع دترم رفاك وهف هنم ءيش يف كش ْنَمف «هنم ءىش يف

 .هيف امو رخآلا موللا .مسي نمو مهنم هللا

 نم نوكلا اذه يف يرجي ام نأب نمؤت :هرشو هريخ ردقلاب نمؤت :سداسلا نک و ]ف :ماعنألا edl lee هللا ىمس دقو

 نم «ةحصو ضرم نم «ةدشو ءاخر نم «ةمقنو ةمعن نم «ناميإو رفك نه لَ ع كلَ ل هَل نم يسجد حمر هموم ل

 ءاّقنأتسم اًرمأ نكي وأ ةفدص نكي مل ردقم هنإف نوكلا اذه ين يرجي ام لک

 كباصأ ام نأب نمّؤو ؛هردقو هللا ءاضقب هنأب هلك اذهب نموت رد نأ قيل

 آم » :ىلاعت لاق «هردقو هللا ءاضقب اذه نأو «كبيصيل نكي مل كأطخأ امو ك
 لید ن اهات نأ لَم ني بڪ ف الإ کشا ىف الو ضنالا ف2 راو فلاب راهن هم 1 را ا کک

 ر 10 َنيِييَحْمْلا ىر َكِدَكَو توردو سومو فشویو
tsو  

 اولد شویو حلاو لییشإو ايف تيجببدصلا ی

 )و «تايآلا هذه يف مهنم ةلمج ركذف .[47-/17:ماعنألا]

 :زادقلاب نأيألا ومنه ۲دی .مهنم هللا مسي مل نمب نمؤنو «مهنم هللا ىمس



eناميإلا ناكرأ ىلع ليلدلا ۱  

Ae AK 1 
 و م ر

 هوجو اولوت نأ لا لل :ىلاعت هلوق :ةتسلا ناكرألا هذه ىلع لِ 1 اهلك اهب نمؤي مل نم تاجرد عبرأ نمضتي ردقلاب نامیإلاو

 بتكلاو ٍةكِهلَسلاَو آلا موي هاب َنَماَ نم را و 5 5 ألا يف ءيش لك َمِلَع هللا نأب :ملعلا :ىلوألا ةبترملا

 .[4 51 [11/97:ةرقبلا] 4 ل ل لالا يف هملع دق هللا «ةياهن ال ام ىلإ نوكي امو ناك

 ءاشي لف هملع اكو «ظوفحملا حوللا يف اك هدارأو هللا هءاش دقو الإ ت ! : 0 فوصوم وه يذلا يلزألا ميدقلا هملعب ي هملع

 نودب وأ هللا ةئيشم نودب ءيش عقي ال هثودح تقو يف ءيش لك ديريو هتقو .رفاك وهف اهدحج نمف

 :رفاك اذهف اهديري وأ هللا اهءاشي نأ نودب ثدحت ءايشألا نإ :لاق ..

 هدارأو ةءاش اذإ ءىش لك قلاخ هللا :داجيإلاو قلخلا ةبترم :ةعبارلا ةف

 لعف وهو «هللا قلَح نم وهو لي هلل قولخم وه ءيش لكف جوا

 دابعلا 1و ضرألا ف ةَبيِصُم نم باسا امف :ىلاعت لاق اذحلو : 1 5 n م رع ے۹ا

 :ردقلاب اتمؤم ناسنإلا نكي 1 الإو ءاهب ناميإلا نم دبال عبرألا بار ٌريداقم هيف هللا بتك ظوفحملا حوللا :ينعي .[۲۲:ديدحلا]
 نمف ءا ناميإلا نم دبال هذه لك «داجيإلاو قلخلاو «ةئيشملاو ءةباتكلاو ©

 «ناهيإلا ناكرأ نم انكر دحج هنأل ؛مالسإلا نيد نع دترم رفاك هنإق
7 

 يأ نال: «ةنسلا نمو ءنآرقلا نم اهليلد ركذ ناكرألا هذه حشا
 ؛ليلد ىلإ جاتحي ةيعرشلا ماكحألا رومأو ةديقعلاو ةدابعلاو نيدلا رو
 اهليلد ركذ ةتسلا ناميإلا ناكرأ خيشلا ركذ امل ءاَحيحص نكي لآ
 2 ج نم (1105) يذمرتلاو )47٠١(: دواد وبأ هجرخأ (۱) .ةنّسلا نم مث



 KAK ةثالغلا ل

i 00014 :ىلاعت هّلوق ردّت 1 p:.[1٥٤[۹٤:رمقلا] © رت هتف ءىس لک اإ  

 ناسحإلا :ةثلاثلا ةبترملا وجو أولم نأ را إ4 :ىلاعت هلوق :نآرقلا نمف

 لصويو «هللا نم برقي يذلا ريخلا لعف وه :ربلا

 | عوفر ىلا نم يه
 0 .ىوقتلا ىمسم تحتو «ربلا ىمسم تحت

 لك عمجت يتلا ةماعلا ءاسألا نم ىوقتلاو ربلاف
 4 بِتَسْلاَو ٍقِرْشَمْلا لبق مكرو أولي نأ لآ 50

 !«ةفرشملا ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحت اوركنتسا
 نم هودحج نكلب«قح هنأ نوملعي مهنأ ملعلا عم

 : ناسحإلا في رب

 ل نإف ارت كنأك هللا دبعت نأ :وهو دحاو نكر ءناسحإلا :ةثلاثلا ب.

 FU كاري هنإف ل

 نأل ؛هللا رمأ ىلع ضرتعي الو «تراد ثيح هللا رماوأ عم رودي قداصلا ل

 كرتو خوسنملاب لمعلاف « ل هلل ةعاط نوكي ال اهلابقتسا خسن دعب ةهج

 «هللا ةعاطب قلعتم ربلاف ءةيبصعلاو ىوهلل ةعاط وه (نإو ل هلل ةعاط س

 ولون نأ لا سياه : 5 هلل كتيدوبع يف اقع تنك نإ هّجوتت كب .ةمألا هذهلو لك ىبنلل

 .4 طب نماء نم رنا كَ برعم قرا م ةهج مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل :هللا لوقي

 ء بجو رمأب مكرمأ اذإ لقت هللا ةعاط بلا نكلو

 قه تقولا كاذ يف ربلاف «سدقملا تيب لابقتساب مكرمأ

 وب يبلاف «ةبعكلا اولبقتست نأ مكرمأ اذإ مث ءَ هلل ةعاط

 .قيَك هللا رمأ عم رودي

 3 تنا فا 8۴ اذإ ءلاثتمالا مكيلع بجي ديبع متنأ

 رو انعم ةه اوبصمت نأ امأ لاتمالا مكيلع بجو

 تقلع هَ لك اإ :ىلاعت هلوق :ناهيإلا ناكرأ نم سداسلا نكرلا ليلا
 لك هتدارإو هتكيشمو هتباتكو هملع يف ردقم هنإف هللا هقلخ َءيش لك
 حوللا يف بوتكمو .هللا ملع يف قباس رمأ وه نإ ءاًيفدص وأ ايل
 لي هتدارإو هللا ةئيشم يف قبا

 وهو ؛نسنحلا نم ذوخأم «هماقإو ءيشلا. ناقتإ :ةغللا يف نال!
 :ماسقأ ىلإ مسقني وهو“ 1

 .دوصقملا وه اذهو هبر نيبو دبعلا نبك .ةيبصعلاو ىوم ا عابتا هانعم اذهف



 *ءء.وزلل

 رظنلا يهبةدايزلا 0 :ينربل 4داَصرَي قيل اخت قلوه 9

 مهدازو ءةنجلا يهو «ىنسجلا هللا مهاطعأف ايندلا يف اونسحإ عيبا ي

 ذذلتت لي هئاقل ىلإ قوشلاو ةبحملاو «ةدهاشملا ىلع هارت كنأك هلل دبعت لك

 .نينسحملا ةقيرط هذه ءاهيلإ قاتشت هلك هتعاط ىلإ 5

 ةبقازملا ةقيرط ىلع هدبعت كنإف ءةميظعلا ةبترملا هذه غلبت ملاذإ:ةيناثلا[ 1

 «هيصعت نأ كب قيلي الف «كسفن يف ام ملعيو «كلاح ملعيو «كاري هللا ل

 نم لقأ اهنكلو ؛ةديج ةلاح هذهو «كيلع علطيو كاري وهو هرم ى

 هللا نأ ملعت كنأل ؛اهنقتتو هتدابع نسحت كنإف كاري هنأ ملعت كنأ تمد

 اذه ذفنت تنأو «رمأب كرمأو ةلزنم هل قولخم مامأ تنك ول ىلعألا لآ

 ؟لعفلا اذهب لالخإ كنم عقي نأ كب قيلي له «كيلإ ظني

 :نيتبترم ىلع ناسحإلا نأ لك

 .سانلا نيبو دبعلا نيب ناسحإ :اًيناث

 ناسنإلا عنص اذإ ءابناقتإو ةعنصلا ناسحإ :اًعلاث

 .همتيو هنقتي نأ هيلع بجي

 يرو دبعلا نيب ناسحإلا وهو :لوألا عونلا

 بعت نأ ناسحإلا» :لاقف «يتأي اك «ةباحصلا ةايفحم

 .«كاري هنإف

 لمعلا هناقتإ وه هبر نيبو دبعلا نيب ناسحإلاف

 رجالا لف فأ ةذحاو

 ١ كب غلبي نأب «ةارت كنأك هللا دبعت نأ :ىلوألا

 «ناهيإلاو نيقيلا ةدش نم هارت كنأك هللا دبعت نأ يهو :ةيبلقلا ةدهاش# ت ا هللا ناک لب كش يآ وأ درت كدنع سيل تابع هللا

 .اًنايع ل هللا

 العو لج- هلو ءاًنايع هللا ىرت كنأك صالخإلا علطيو كاري نأ ملاعق تيار مهلا ابعت انآ ءاهتمت لقأ عو :ةيئتل
ِ/ 

 بتارم ىلعأ غلب هنإف اهغلب نم «نيدلا بئارم ىلعأ يهو ناسحإلا 00 ْ كلينيغب هارت كنأك ئتج كبلقب هارت نكلو ؛ةرخآلا .3 هرمأ فلاح الو هيت
 :دلا يف هنوري مهنأكو هودبع امل ء86 هوري نأب ةرخآلاب

 :مالسإلا ةبترم اهلبقو .نايإلا #30
عنلا راد ف مهراصبأب عك نأب لاجملا

 0 .مي



 «هنوري مهنأك هللا اودبع نيذلا مهو «نينسحملا عم هللا نأ ةيآلا تلد يكل ا أ 2 5 إل :ىلاعت ارو ٌليلدلاو 75

 ر لا زما لع لوت :ىلاعت هلوقو :[178:لحتلا]
 1 م AE lad ۳ رب ي بع عد درع
 1 :ءارعشلا] © ميلَعلأ ٌميَِسلأ وه مل ا َنيِدِجَسلا يف َكَبَمَيَو

 .قيفوتلاو دييأتلاو ةرصنلا ةيعم :ةصاخ ةي ا

 E صحح وعد ر در ی 200 لوم رر هور رز 1

 ین کو وا شک يَ عل ل وتلا زيزتا لع اكو قاعي لو

 .كرومأ ضّوف :يأ لا ا ألا ود لاشي نو كر نع بؤت امو ويد نوعي
 3 هللا وهو :( ريل زي 01: نشوي] 4 نيب ٍبتك نذل بکا و ترک

7 

 و ةدابعلل موقت :(موقت :رئاود نيدلاف :ةالصلاو ةدابعلل حرق :4ةرقم

 لاوحأ عينج يف كاري .دجاس تنأو عكار تنأو كاري :4َتدِحَّسلأ يف ب

 4 كاري وهف اًدجاسو اًعكارو

 .#8 كلاوقأب ميلعلا «كلاوقأل عيمسلا :4 ميلا ميل ف
 هيمان تلفن اهلا پی م لولو سس قس نعد سلا

 ! لمع ني َولَمَسَت الو نار ني هن أول امو ناس ىف کت اوو :لاعت 4
 24 ُُس

 .ةيناثلا ةبترملا ليلد اذه دي َنوُسِيِضم ْذِإ او ۶

 5 نإ ىتخ ةعشاو يهو «مالسإلا :ىلوألا ةرئادلا

 وهف ءرهاظلا يف ملستسا هنأل ؛نيملسملا ةلماعم لماعيو

 م

0 00 

 نم ؛كزومأ نم نأش يأ يف ةي لوشرلل باطخ اذه :وأَس ف / تؤم وأ قساف نمؤم اهيف لخديف «صقان ناميإو «لماک ناییإ
 نوعشلا ٠م نأش ىف نوكت ام كت كلاعف ءاه قا 1 اا

 لا ةرئاد ءةيناثلا نم قيضأ يهو :ةثلاثلا ةرئادلا
 .نوئشلا نم نأش يف نوكت ام كتاكرحتو كلاعفأ عينج ريع لك ,

 .لماكلا نايإلا لهأ الإ اهيف لخدي الو

نل :ناسحإلا نم لوألا ةبترملا ليلد اذه [1
 

 ا 2 2 رق ا
 ريمضلا وأ ةف هللا دنع نم نآرقلا نأل ؛هللا نم :يأ نار ني مک

 .نآرقلا ةوالت هيف نوكت يذلا نأشلا نمو :يآ



 يلع بجو نم هرمورةنسح ةلتق هلتقت لب هبذعت ال لتقلل قد 2 ةككلوسرلل هةمألا عيمج اذه م نوم ولم الووف

 | ٠ رش وأريخ لامعألا نم لمع يأ 4ِلَمَع ني
 : | ترو كار وع سمر

1 

 .ربص الو «بيذعت الو «لیثق ال قفرب هيف ذفني هنإف دحل ا هيلع بجو
 7 ۰۰نو

 اذإو ءةلغقلا اونسحأف متلتق اذإف «ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ بو
 ع نكح لإ

 .دحلا مزلي امم كلذ ريغ وأ صاصقلا يف. ”«حبّذلا | 3
 .«كاري هنإف»

 ًاذهف «هنولمعتو هنورشابت «ِهيِف و َنوُصِيِقُت ْذِإ»

 . 0 ا۶ ی لغو لج هنأو ةناسحإلا بارم

0 Sk 
 الو ٍضرَْلا ن مك ِوْنِلَع َصْخَي ا هلأ َّنإ ] :هنع بيغيالو

 مكدحأ دحيلو «ةحبذلا اونسحأف ةلوكأملا تاناويحلا متن يأ م

 بب ليئارتسإ ينب نم يخبلل هللا زفغادقو :مئاهبلل ىتح نتف کیا ا

 .اهبنذ اهل هللا رفغف اه هللا ركشف هتقسف «شطعلا نم ثهلي هتأر اف لک

 ىلإ تنسحأ اهنأل ؛كلذ ببسب اهل هللا رفغف ؛انزلا :يأ ؛ءاغبلا وهو يي

 ,رعملا لذب :هانعمف قلخلاو دبعلا نيب ناسحإلا امأو

 و «جاتحملا كهاجب نيعتو «يراعلا وسكتو «عئاجلا معطت نأب

i اسوس 

 .ناشطعلا

 «مدآ ينب نم حن ی۲ نيملسملا نم عئاج ىلإ تنصح اذ تكلا رسل

 «ناسحإلا كلذ كل ركشي -العو لج- هللا نإف هيلإ تنسحأ اذإ هاّرف

 .4ئينصنلا بهآ اذ

 نإ :لاقيل ال «هنقتت نأ كيلع بجي هلمعت لمع يأ «لمعلا ناقتإ وهو :ث

 ° «هنقتي نأ المع مكدحأ لمع اذإ بحي هللا نإ» :ثيدحلا ين ءاج دقو ذك | ىلعأ يف اذهف ريخ الإ هنم ردصي ال نم سانلا نمو

 إلا له مهنع ىذألا ففكو ءسانلل ريخلا لذب
 .ه#و سوأ نب دادش ثيدح نم(

 .ط ةريره يبأ ثيدح نم (1750) ملسمو )۳٤۹۷( يراخبلا هللا نأ بجي مئاهبلا ئتح .[40١:ةرقبلا] < َنينِيحُمْلا بي

 . ان ةشئاع ثيدح نم (011 4و )٤/ ٤ ( )٥۳۱۳ ناويإلا بعش يف



IE K / ةئالغلا SDA 

 هلك يبنلا ىلإ سّلَج ىتح ٌدحأ ام فرعي الو رّمَسلا رثا بے

 نانخا لمعاي# :لاقو ههيّدِخَف ىلع يمك عضوو هيي لإ

 ر

 ةوهشملا ليربج ٌتيدح :ةنسلا نم ليلدلاو

 دش لج ر انيلع علط ذإ هللا لوسر دنع سولج نحن
 1 r :[۸٤](رعشلا داوس

> 

 راسجإلاو ناعيإلاو مالسإلا نع مالكلا مدقت دق [4]

 هلك لمي ارا سامو نا هللا همحر - خيشلا ركذو

 للا نم بتارملا هذه ليلد هللا هحر- خيشلا ركذ مث

 نأ «هباجصأ عم وهو 5 يبنلا ىتأ هنأو «ليربج ثيدح

 اسحإلاو «ناهيإلاو مالسإلا نع هلأسو يك يبنلا ىلإ

 اذهف :دحأ -ني رضاحلا نم :يأ- انم هفرعي الو < ا رثأ هيلع ىريال (((

 ال. مهو .ةئيدملا لهآ ريغ نم هنإ :لاقي ىتح رفس نم اًمداق نيل ل |

 وه الو «مداق وه ال «هنأش يف اوريحتف «هوفرعی ىتخ دلبلا لهآ نم سيل و

 نأل ؛هنول يفو «هبايث يف رفسلا رثأ هيلع رهظل رفس نم اًمداق ناك ول لإ

 ءدلبلا لهأ نم وه سيلف «نيرضاحلا نم دحأ هفرعي الف ءرفسلا راثآ هيلع :

 .هوبرغتسا يذلا اذه ؟لجرلا اذه نوكي نيأ نمف «رفس نم 2

 .همّلعم نم مّلعتملا سولج هيدي نيب ت يبنلا ىلإ :
Pi 

 اد هتف ترك هلأ :يأ :هلك ىبنلا ىتبكر ىلإ هكر ا

 ار أم اذه ءاهتارامأ نع هلأسو «ةعابسلا نع هلأس مث

 "للا نم ةعامج نع قرط ةدع نم درو ثيدح وهو ءرمع

 ف باطلا نب رمع ةياور هللا همحر- خيشلا ركذو

 59 ' .دحاو ىنعملا نكلو ىرخأ قرط يف ثيدحلا ظافلأ يف

 نم ناك (ةكَك يبنلا دنع سولج نحن (نيب» :لاق

 اوعمتسيو «ملعلا هنع نوقلتيو ءدجسملا يف ةي يبنلا دنع

 لخد ذإ مهتداع ىلع كلذك مه اهنيبف ؛ةلئسألا نم

 7 نإ :يأ ءرعشلا داوس ديدش «بايثلا ضايب ديدش

 لإ رظنلا نوقيطي ال منعأل ؛ةيكلملا هتروصب مهأي لو «لجرلا
Gr 

 .كك يبنلا يذخف :يأ :هيذخف ىلع هيلي

 ككا كلذ لعف هلعلو «هللا لوسر اي :لقي ملو «همساب هبطاخ :دمحم ا6

 مهنأ ةيدابلا لهأ ةداع نم نأل ؛ةيدابلا لهأ نم هنأ ةباحصلا نظي ©

 يف ةدايز وهو ؛مهتداعو مهتعيبط ىلع ةيادبلا لهأ نأل ؛همساب ل ين

 .هوف رعي ال ىتج هل

 ربخأ دمج
 .مالسإلا ىنعم يل جرشا :يأ «مالسإلا نع نب | نبال ءمكحلاو مولخلا عماجا:رظناو ء(۸) ملسم اهجرخأ (۱)
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 ينربخأ : لیا لوس : ملا نع ىف ر هلإف ارت نكت م ناف مارت كاك هلا دبع نأ :لاق .ناسحإلا نع ين وسر اًدمحم نأو .هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ :لاق
 E لعل هيج لوتس 0 .ةعاسلا نع ينربحأف طتسا نإ َتيبلا حنو .ناضمر َموصتو «ةاكزلا يتؤتو

 م

 ]6٠[. ١ هقدصي لأسر هل انيجعف .تقدص 4 وو وا ھا 5
 خن 3

 : ر کا ام ب ةتسلا نايإلا ناكرأ 4 هل ركذف .«هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو یی ]5٠[ هقدصيو هلاسي هل انب

 .مالسإلا ناك

 ناميإلاو ءةرهاظلا لامعألا هانعم مالسإلاف اًعيمج اركذ اذإ ناييإلاو مالم

 7 للاب نمؤت نأ :لاق .ناهيإلا نع ينربخأف :لاق

 . :لاق .هّرشو هريخ ردقلاب نمؤتو «رخآلا مويلاو

 نم دبالو ؛ملعلاو قيدصتلا نم هب موقي امو «بولقلا لامعأ «ةنطابلا ل

 ؛ةئطابلا, لامعألا :ناهيإلاو ةرهاظلا لامعألا :مالسإلا ءاّميمج نامبألاو

 االإ هلإ ال نأ دئهشت نأ مالسإلا» :لاق [5 ۰[

 تيبلا جحتو ءناضمر موصتو ةاكزلا يتؤتو ءةالصلا
 يتلاو ءاهنم دبال يتلا «مالسإلا ناكرأ ةَ يبنلا هل

 کم يهف ىرخألا رومألا نم اهيلع داز امو ؛مالسإلا
 ؛مالسإلا ناكرأ نايب ىلع رصتقا كك لوسرلاف

 هظفح هيلع لهسو ؛عماسلاو مّلعتملا ىلع لهسأ ناك
 وتسي ال مهرثكأ نأ ابرو «نيرضاحلا ىلع بعشت

 .«بلقلا يف نيإلاو :ةينالع مالسأإلا
 هيف لخد اههنم دحاو ركذ اذإو ءهب صاح یتعم دحاو لكل راص اًعيمج اكد
 ؛ناميإلا هيف لخد هّدحو مالسإلا ركذ اذإو «مالسإلا هيف لخد هدحو ناهيإلا ركذ

 اههف «نيتثالا نم دبال مالسإ نودب نابإ حصي الو نار نودب م
 اذإو «تقرتفا تعمتجا اذإ يتلا ءامسألا نم ناميإلاو مالسإلا نإ :نولوقي ا ١1

 .رخآلا نع امهدحأ كفني ال نامزالتم |منأل ضعب يف اهضعب لخدي :يأ تج ا ا [هم زاضتخالا "توتي نأ يغبني

 نم لک ناكرأ ب هل نّيبو «ةنطابلا لامعألاو ةرهاظلا لامعألا نعم يتلا همئاعدو هناكرأ هذه .كلذ نم رثكأ مالسإلاف

 ك 86 .ةيناث ةبيجع هذه :«(تقدص» :لاق

 وه نسحملا نأ قبس .«هللإ دبعت نأ :لاق .ناسحإلا نع ينربخأفا :لاق

 هللا نأ ملعي وهو ءةبقارملا ىلع هدبعي وأ هللا ىري هنأك نيقيلاو ةدهاشألا لا

 اع هنأ ىلع لدف .«هقدصيو هلأسي هل انبجعف» :لاق

 لع لدف ؛تقدص :لاق هنأ ليلدب «ملاع وهو لأسي امنإو
 فض سنأ ثيدح نم ( ۸ 04/3501 ا لاق ؛نايبإلا نع نربخأ لاق 3
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 .[08] اهر ٌةمألا َدْلَت نأ :لاق .اهنا
 رامأ نع ىن 9 E وعم هوم العم قات هل ماع هاهم laces ceed oe اا

 .[9 4] نايل ين َنوُلواطتي ءاشلا ًءاعر اعلا ًارعلا ان 1

 امأ ءةمالعلا يهو ةرامأ عمج :تارامألا .«اهتارامأ نع يربخنأو ن | أري هللا نأ ملعي نأو «ةبقارملا ىلع امإو «لمكأ اذهو بلقلا

 .ةيالولا:نيهف- 0 1 .ناسحإلا وه اذه «هلمعي لمع

 .اهمايق برق ىلع لدت يتلا تامالعلا :يأ .«اهتارامأ نع

 اهنمو «ةريغص تارامأ اهنم لِي هللا اهنيب دقو «تارامأ امل ةعاسلا

 مايق دنع نوكت «ةعاسلل ةبراقم تامالع اهنمو «ةطسوتم اهنمو فرب

 0 يآ .«ةعاسلا نع ينربخأف .تقدص» :لاق

 34 هللا الإ هنع باوجلا دحأ ملعي ال لاؤسلا اذه

 1 . ل هللا الإ

 .ةمدقتم اهنإف ىرخألا تامالعلا امأ ءاهمايق نم اي رق ن

 «ةمدقتمو ةريغص تامالع :يه ؛عاونأ ةثالث ىلع ةعاسلا تامالع :نولوقي للا تقولا نكلو ءدبالو ةعاسلا موقتس اأ ملعن

 .ةريبك تامالعو ءةطسر ' ۵إ :ىلاعت لاق «هملعب رثأتساو ءانل هنيبي ملو «هنع انربخي

 ءاهمظعم لصح وأ «تلصح اهلك ةطسوتملا تامالعلاو «ةريغصلا تاب .[٤۳:ناقل]

 ا رف سم هه 989
ا وه .[۱۸۷:فارعألا] م لإ قول

 E اهملعي يذل

 ا ا ةدنعو# 9» :ىلاعث لاقو

 .ةعاسلا مايق تقو اهنمو
1 

 يأ ٠«لئاسلا نم ملعأب اهنع لوتس ام» :ليربجل ةا

 55 ال اذه ىلع علطُي م -العو لج- هلل «ةعاسلا موقت ىف

 .38 اهملعب رثأتسا لب
0 

 جورخو «ةبادلا جورخو تكلا ىسيع لوزنو «لاجدلا روهظ ءرابكلا؛
 .عباتنتو ةعاسلا مايق دنع نوكت هذهف جو

 نأ» :لاق ةي لوسرلا هباجأ ةمولعم اهتارامأ تناك الو .«اهتارامأ نع

 .اهتديس :اهتبرو «ةكولمملا يه ةمألا ءةعاسلا تامالع نم اذه 8

 ؛ينعي «يرنستلا رثكي ناثازلا'خآ يف هنأ «مللعأ هثلاو ءهانعم :حارشلا لقا
 اهمأل ةديس نوكتو:ءةزح اهتنب.نوكت «تانب ندليف تاكولمملا ذاق" 1

 .اهمأل ةديس اهنأك تنبلا نوكتف قوقعلا رثكي هنأ هانعم ل
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 ام وحلا حج ممم »ومد عمد يوي تجمد ما ١ 11 ردتأ رمع اي :لاقف :اًيلم انثبلف «یضمف :لاق

 مكمّلعي مكانأ ليربج اذه :لاق .ملعأ هلوسرو
 0 د رمأ

0 

 1 0 .ةيناث ةمالع هذه :ةافحلا ىرت نأو

اعن محل سيل نيذلأ :ةافحلا
 51 | ٠ تلا نم ل

 e اال ي نل لا :ةارعلا

 .ءارقفلا :ةلاعلا

 هذه لأسو لخد يذلا اذه .«مكنيد رمأ مكملعي مكاتأ ليربج اذهو

ا ميلعت ضرغل فصو امك لجر ةروص يف ءاجو ااا لی ر
 نيرضاحل

 .باوجلاو لاؤسلا قيرط لع

 :ةميظع لئاسم ىلع ثيدحلا ۴

 «ناسحإلاو «نايإلاو «مالسإلا :بتارم ثالث ىلإ مسقني نيدلا نأ | 1
i: 82 2 1 مستملا لف :  

 7 وه «مانغألا نوعري نيذلا عار عمج :ءاشلا ءاعر

 : نامزلا رخآ ينو ءرخآ ىلإ لحس نم نولقتتي تويب يف
 :| ءةعاسلا تامالع نم اذه ءةقهاشلا تارامعلاو ءروصقلا

 ناكرأو ؛مالسإلا ناكرأ «ناكرأ اهل ةبترم لك نأو ءاهلبق يتلا لإ

 .دحاو نكر ن حول

 ؛ةحجان ةيميلعت ةقيرط هذهو «باوجلاو لاؤسلا قيرطب ميلعتلا هيف هَ

 ىقلي مث «باوجلا بلطتي «هنهذ أيهتيو لأسي هنوك ملعلا يقلتو هابتنالل

 :تبثأ اذه نوكي «هيلإ علطتي وهو ؛ب

 :لوقي نأ هيلع ؛يردي ال وهو ملع نع لأس نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف“

 اذه «صرختیو هفرعي ال وهو «باوج اب ملكتي الف هملاع ىلإ ملعلا لكي ملک
 الو .«لئاسلا نم ملعأب اهنع لوئسملا ام» :لاق ةعاسلا نع لس ال ی لوسر

 .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق .هنوفرعي ال مهو .«؟لئاسلا نم نورذتا#

 نأل ءاهيف صرختلا زوجي ال نيدلا لئاسمو عرشلا لئاسم نأ ىلع ل

 :لوقي ملع هدنع سيل نمو «بيجي هنإف ملع هدنع ناك نم نکلا '

 :لاق ¿ن

 هو ءاهنوقمنيو ءاهب نوهابتيو «ينابملا يف نولواطتي اوراصو

 ء نم اذه رهاظم 29 هزت تارا لإ انغأ لإ

 اك قوه لا نع قطني ال ة5 لوسرلا نإف نوملعت اكو

 اينَغَأ ىلإ ءارقفلا لوحتو لاوحألا تريغت دقل «سانلا
0 

 وسر هلاق ام قادصم اذهو «ناينبلا ف اولواطتو اونبو ءةيدابلا

 ق اًتَقو ينعي :(اًيلم انثبلو جرخ مث»:لاق 1

 | 2١؟لئاسلا نم يردتأ !رمع اي» كي يبنلا لاقف

 : ملف هوبلطف .©'”(لجرلاب يلع» :لاق ةئكيبنلا نأ ةياور

 نم (0۸0۲) ۳۸۰١( /0) ىربكلا يف يئاسنلا هجرخأ )١(

 .باجأ دقف «يردأ ال كلا نب رمع ثيدح نم (۲۷۰۸) )۳٤/۳( ينطقراذلاو



 ةكئالملا ديس وهو «ليربج «ملعتملا بادآ ىلع ليلد ثيدحلا يف :ةعبا ۴

 هيدي عضيو یب لوسرلا يتبكر ىلإ هيتبكر دنسي وهو فک لوس لا ك نم تئج انأ :لئاسلا هل لاقف «يردأ ال :ةيقابلا يف لاقو

 .ءاملعلا عم نوبدأتي فيك سانلا ملعي نأ لجأ نم اذه «بدأب ' لعن او ةكتلحار بكرا :لاق .يردأ ال :لوقتو يتلحار

 رأ اًبيَع سايل اذه .يردأ ال :لاقف الام تلأس :لقو

 اك ولو يردأ ال :لوقي هنأ ةيعرشلا:رومألا.يف باوجلا

 1 i .«لئاسلا نم ملعأب اهنع لوئسملا

 ع نكي لو ءةلئسألا ضعب يف لثس اذإ لكك ناكو

 00١' ال طرقت لعشلا كلا نم :ئتسولا قرني تح

 .اذك :لق ءاذك

 0 نيعبرأ نع -هللا همحر- كلام مامإلا لئس دق

 :هيفو ثيدحلا هيلع لدي ام ب

 ةمألا دلت نأ :نيتمالع ركذ ءةعاسلا تامالع ضعب نايب يهو :ة خخ

 نامزلا رخآ يف قوقعلا رثكي هنأ اهتبر ةمألا دلت نأ ىنعم :لوقي ءالعلا

 .اهيلع ظلغتو اهاهنتو اهرمأت اهتدلاو ىلع ةديس اهنأك 9

 او ظيزملاو رثكلا بع کیا ھو

 دع دع FF دك

 يك

 دن امأ «باوج ىلع لصحتيل ؛ملعلا لهأ تبتك

 9 ج «بيجي يذلا نأل ؛ يّ هللا عم بدأ ءوس هيفو



 م ال1 ]7 ةئالشلالإ

 GT ههه

 لضفأ انين ىلعو هيلع- ليلخ ا ٌميهاربإ نب ليعابسإ يرد نب
 ا

>. 

 تايآلاو «هتوبن ىلع لدت يتلا تايآلاب يتأت «هتلاسر ىلع لدت يتلا ةي

 عمم 5 : هتاشتو و ا

 سردټ نأب ٤ل وسرلا نع ءايشألا:هذه ةفرعم نم دبالف «كش الي 9 الب يرق 7

 لجأل هتوعدو ك لوسرلا ةريس يف رظنتو «لئاسملا هذهب ةقلعتملا يوا

 .هب ءادتقالاو «هعابتاب رومأم تنأ يذلا كيبن نع رومألا هلي

0 

 2 11031 دمخ مكين ةَقرعم :ثلاثلا لصألا

 ءاسأ هلو «-مالسلاو ةالصلا هيلع- دمحم همسا «هبسنو «همسا ا ا

#22 

 دمحم 9 :تايآ ةدع يف نآرقلا يف كلذ هللا ركذ دق «دمح هئاسآ رهشأ نک کل :ن ةقرعمو «مالسإلا نيد ةفرعمو «هللا ةفرعم :ىهو «ةثالثلا

 ١[. ه:حتفلا بو هح رش مدقت دقف ؛يناثلاو لوألا لصألا امأ

 1 ئومم ت #2 52 رل ا

 .[٤٤١:نارمع لآ] ©« سرلا هَِبَك ني َتَلح دق وسر دل دم امو " اك امل يب يبنلا ةفرعم وهو :ثلاثلا لصألا

 قت رج 2ع ج2 سرع ل خا

 O بازحألا] كلا جر نم نم حا بأ دمحم ناک امو

 4 وت ني یف و د لع لد امي أوثماَءَو تح اون اوم: تیلو ا#

 .تايآ ةدع يف اًدمحم همسا هللا رک تعد فوتو هل رج يذلا ابار اشر

 ل یو ر ف ل هع IE 2و ف عرق تإ

 ْ ذأ ولسو یو اة نعد نيب ام اًْدَِصُم ر نأ ُلوُسَر ی كي '

 فصلا |

 ىس لا ذر إف :ةلككلا حيسملا ةراشب يف هلوق يف هللا هركذ دق ءدمحأ

E rel 
 ب

 | ىتمو -مالسلاو ةالصلا هيلع- يحولاب ئدتبا



 ةيبرعلا, ذأ أشنو. نيرتدتا مث «تقولا كلذ يف اًعيضر ناك ان ا دماخلا نيثك هنأ كلذ ىنعمو «دمحأو ءدمحم وهف

 اوملعت ةيرذ هءاجو مهرج نم جوزتو ءةبراعلا برعلا نم يهو يبن هناټتسآ نمو «اهيلع دمج يتلا تافضلا رثكو

 .ةيناندعلا يهو ةبرعتسم اًبرعاوراصف «برعلا عم وتش ا العدل بفالاو «لتشادلاو ها 32 ۲ تابا

 لموسم سأل 11 1 | مايق الإ هدعب سيلف ك لسرلا رخآ هنأل ؛هتثعب دعب

 «ةيقاب برعو ةدئاب برع :نيمسق ىلع ةبراعلا برعلا :لوقي ءاملعلا سب ]او ءازجنلل سانلا َرشْجو :ةعاسلا موقت هتلاسر دعبف

 .بيعشو «دومثو ءداعو «حون موق مهو ءاوكله نيذلا مهل ا يف ماهفألا ءالج» باتك ىلإ عجريلف رومألا هذهب

 «ةبرعتسم برعو «ةبراع برع ىلإ نومسقني نيذلا مهف ةيقابلا ِبرْعل e .-هللا همر - ميقلا نبا مامإلل

 ناجل اهتزت شاحب «مشاه ينب نم يلا يول 1 كلل | دبع نب هللا دبع نب دمحم وهف :هبسن امأو

 3 ا مسا اذه سيل باا لئابقلا فرشأ ىه ىتلا شيرق ةليبق نم وهو

 E ا وعم ملا نم هداج فال ةروهشل 0 3 ىلع برعلاو 0 ةالصلا هيلع
 نب بلطملا دبع :اولاقف «بلطملل كولم دبع هنأ اونظ رفسلا نم دوسأ سا

 ؛بلطملاو كك لوسرلا دج مشاه :دالوأ ةعبرأ هل فانم دبعو فانا

 .لفونو لك

 دبع اَمأَو «تويبلطملا :مه لاقي تلظملا ونبو «نوينشاحلا :مه لاقي مشا

 .نسعش دبع يتب نم ءالؤه ةيمأ ونب مهنمو نط نا 8
 :مازخ نب ميكحنو ءمغطم نب ريبج :مهنم ةيرذ هل كلك

 اهنباو ؛ليعامسإ مأ رجاه دنع ةكم يف اولزنو ءمهْرُج

 ازئي نأ رجاه عم اوحلطضاو ءاولزن مزمز ءام اودجو

 .ءاملا نم اوقتسي



 SEEK ةثالشلا ل

 كا. ل RS ai واب EÛ ف ١
i 1 11010101001نورشعو ثالثو «ةوبنلا لبق نوعبرأ «ةنس نوتسو ثالث ريم .  

 10814 اب ی
 هو ليعامسإ هل -مالسلاو ةالصلا هيلع- ميهاربإو

 ايينألا يجو «ليئارشإ ينب دج وهو قاحسإو «ةيناندعلا دلو ماعلا اذه ينو ءرابجلا اذه كلهأو «مارحلا هتيب هللا ىمح ليفلا يو
 يقو < اشلا روصق هل تقرشأ رون هعم رهظ ثيح :تايآ هتدال 3

 0و عملا ٠ لعاسإ ةيرذ نم وهف «-مالسلاو ةالصلا هيلع- انيبن الإ
 ةليل يف .تافرش هنم تطقسو «یرسک ناويإ جتراو ؛مانصألا تهت ۾

 مهدنع لصح نيطايشلاو نجلاو يب يبنلا ةثعبل تاصاهرإ هذه ةي

 دجوي ال نكل ةكم يف دلو «ةبعكلا نم ةبرقم ىلع بعش :هل لاقي ناكم يف

 ا ماعلا وهو «ليفلا ماع يج دلو دقف :هدلوم امأ

 7 زول كلا الهيل ؛ةشبخللا كلم هبا نميلا

 ا هدو ءةكم لخدي نأ الإ قبي ملو ءسمغملا :هل لاقي

 .رادلا عض 5 ١ وتي نأ دارأف هب ممل ةقاط ال مهنأل ؛لابجلا اودعصو

 (قيدعبسلا ةطيلج دنع دس يتب يف معضرتساو فلك كن يف هلو .هللا سبح ؛ضرألا نم موقي نأ ىبأو
 مأ هتتضحف «ليلقب هتدالو دعب همأ تتام مث «همأ نطب يف وهو «هوبأ 1

 .بلطملا دبع هدج ةلافك يف راصو «هيبأ نع اهثرو يقله
 0 لورهو ماق ةكم ةهج ريغ ىلإ ههجو اذإف

 ريط ناقرف اوأر كلذك مه امنيبو «يشملا عطتسي ملو

 ةنس نيعبرأ ةي شاعو «بلاط يآ همع ىلإ هتلافك تلقتناو «بلطملا دبع 9 يف رجحو هراقنم يف رجح :نارجح هعم رئاط

 ت س ع و چھا 0 هاو ق هن اب اًقورت 1
 تدرس نو مانصألا دابع بنجتو مركلاو قدصلاو ةنامألاب 1 ا نيفصن ذ هقشتو هربد نم جرختف لجرلا ةماه برضت

 ىلإ جرخي - مالسلاو ةالصلا هيلع- ناك لب ؛ةيلهاجلا لهأ هلمعي ام لمعي 5 1 روحا
 3 9 :ليفلا ةروس اًشيرق ركذي كلذ يف هللا لزنأف

ST AE 5ديحوتلا ىلع ميهاربإ ةلم ىلع هللا دبعي ءددعلا تاذ مايألا هيف كب علا . 
 ر سرو ايل لیست ف دک لج رلأ رل لق

eyناب يحولا هيلع لزن -مالسلاو ةالصلا هيلع- هرمع نم نيعبرألا غلب  
 : 7 1 ٍفصمك هم هللاب ذايعلاو «منهج نم ليس نم

 نسحأ ال :يأ+ .ئراقب انأ ام :لاق ءأرقا» :هل لاقو ءارح راغ يف وهذ 0 1 ١

 SI : .هتثارو باودلا هتلكأ ىذلا نبتلا لش
 همض مث «ئراقب انآ ام :لاق .أرقا :لاقو هلسرأ مث ةديدش ةمض هن e يذلا نبتلا لثم



 هيلع يحولا لوزن

 «نيعبرألا سأر ىلع رثدملا ب مدا «أرقا :ب ئی وهف «باتكو ةعيرف ۾ ما ىلإ َرَجاهو کم دو ءرثدملا» :ب ارو

 )) :ىلاعت هلوق ٌليلدلاو ءديحوتلا ىلإ وعديو ءَكرَّملا

 لك ص ال (7) جفا ياو () دوم كير (ي) نك كبر
4 

 ضعبب هيلإ ىحويو «هلبق نم باتكو هلبق نم عرشب ثعبي يبتلاو ا

 .ىسوم دعب نم ليثا رسإ يب ايو

 ««ينورثد ينورثد» :لاقف عزفلا نم ءيش هباصأ ةئ هنأل فحتلملا :هانعم 7

 ُهَنَّظع :يأ تگ کرو ايل را ف ايد ةننلا اج :هيلع هللا لزنأف (

 :ىلاعت هللا لاق «بايثلا ىمست لامعألاف «كرشلا نم كلامعأ رهط :يأ كر

 .اًسابل ىوقتلا ىّمس .[؟7:فارعألا] © يح كلك

 .مانصألا هانعم زجرلا :4 رع

 .اهنع دعتباو اهكرتا :يأ جف

 ]المدثر:۷-۱[]٥۹[.

 لاقف .ئراقب انأ ام :لاق .أرقا :هل لاقو هلسرأ مث «ةيناث ةرم
a . 

 ت نعم "در 20
 .«[۲-٠:قلعلا] «ِقلَع ْنِم نفل اځ قل

 ىلإ سانلا وعدي ةنس ةرشع ثالث ةكم يف يقبو «نيعبرألا سأر ىلع هللا

 هيلع لصح «نيكرشملا نيبو هنيب تالوادم تلصحو «مانصألا ةدابع كرت

 ثالث لالخ يف نيكرشملا نم تاقياضم تلصحو «هعبتاو هب نمآ نه ا اتي تات بکا نارتو تن قذاعر

 ىلإ هب جرعو «سدقملا تيب ىلإ هب يرسأ تاونس ثالثب ةرجملا لبقو'

 ترمآت مث ؛نينس ثالث ةكمب لصف ءسمخلا تاولصلا هيلع ت

 «ةئيدملا ىلإ رجاهف.؛ةنيدملا ىلإ ةرجحلاب:هل هللا ,نذأف, هب كتفلا ىلعو هللا

 ٩ ليربج :ينعي ىسوم ىلع لزني ناك يذلا سومانلا

 ١ ملا ای :یاعت هلوق هيلع لزن مث 7

 .رثدملاب زيلئسرأو ءأرقا :هأبن :خيشلا لوق ىنعم اذهو
5 1 

 و نم وه يبنلا نأ :لوسرلاو يبنلا نيب قرفلاو

 الج أو عزف ةيلإ يح ؤا نموه لوسزلاو م ةغيلبتب

 .ةيناثلا ةبقعلا ةعيبو «ىلوألا ةبقعلا ةعيب يف راصت 8

 «ةنس نورنشعو ثالث عومجملاف «تاونس رشع اهب ماقأو «ةنيدملا



 2 0 ها ةثالغلا ل

 ةكم يف ةوعدلا ةدم

 ةكل ) ةرثع ثالث ةنس نيرشعو اًنالث ب شاع ةوبنلا دعب

 ار ةثلاثلا سأر ىلع هللا هافوت مث «ةنيدملا يف تاونس رشعو

 دعو ثالث ةلاسرلا يف هرمع ةدمف «-مالسلاو ةالصلا

 هو ءداهجلا اذهو «ريزغلا ملعلا اذهو هيلع لَ هللا اهلزنأ

 35 هللا تايآ نم اذه ةنس نيرشعو ثالث ةزيجولا
0 

 :[:9]ديحوتلا لإ وعدي نينس رشع اذه

 كلذلو ؛ًالوأ ديحوتلا دوجوب الإ ةاجن الو ءساسألاو لصألا وه دا

 ىايإ سانلا ميلعتو ؛هيلإ سانلا ةوعدو ءاّدبأو تاد هب ةيانعلاو هل 2

 رمألا اذه ملسملا فرعي نأ دبال «كرشلا ىنعم امو «ديحوتلا ىنعم ام ي

 دبالف «ديحوتلاب لخي وأ كرشلا نم ءيش يف عقي ال ىتح هسفن دقفتیو هل و «هيلإ لزنأ يذلا يحولا تاكربو «هتوعد تاكربو

 .ساسألا اذه ىلع ةوعدلا موقت نأ دبالو « ٍ ر هديأو هامح يذلا وهو «هناعأ يذلا وهو
1 

 ىلع ذخأ :يأ .«ديحوتلا ىلإ وعدي نينس رشع اذه ىلع ذخأ» :هلوق [ ۱ 2 بروق او «براغلاو

 ىلإ وعدي وهو ءةكم يف نينس رشع كرشلا نع راذنإلاو ديحوتلا ىلإ

 يف هثعب هللا نأ ةمكحلاو «مانصألا نودبعي اوناك مہنأل ؛كرشلا نع ىهي

 امو إل :لوقي -العو لج- هللاو «ىرقلا اهيلإ عجرت يتلا ىرقلا مأ يه ةك

 عجرملا يه مألاو .[04:صصقلا] اوسر اهم ف كَم ىح نرش كل
 .مألا وه اذه ءهيلإ عجرُي يذلا لصألاو ءهيلإ

 وو

 تايآلا هيلإ درت يذلا لصألا :ئأ .[۷:نارمع لآ] «بتكلا مأ نه:

Ro. 
 ىلإ وعديو كرشلا نع ةراذنلاب هللا ةثعب» :هلوق

 يذلا اذهو «ديحوتلا ىلإ ةوعدلاو ؛كرشلا نع ةراذنلا

 | ةوعدلاو كرشلا نع راذنإلا ىلع اوزكري نأ مهتوعد

 01 .كي ل وسرلا جهنم ىلع مهتوعد نكت مل

 ةوعدلاو ةلرشلا نع ةراذنلاب هللا هثعب هك لوسرلا

 ارو ومألا ةيقب ىلإ هجتي كلذ دعب مث ًالوأ َءيشلا اذه ليصأت

 اهرسلاو ءرمخلاو ءانزلا اوكرت سانلا نأ ول ؛ديحوتلا دوجوب

 اه نم ةدئاف الف كرشلا اوكرتي مل مهنكل قالخألاو لامعألا نم

 ف كرشلا نود رئابك هدنعو كرشلا نم ناسنإلا َمِلَس ول نيب

 ١١ دحوم هنأل ؛ةنجلا ىلإ هلآم نكلو ؛هبونذ ردقب بذعي وأ

 دم

 نوملسملاو «ضرألا لهأ هيلإ عجري يذلا لصألا يه -هللا افرشة



2 

 _ , جارعملاو ءارسإلا

 ةنسلا يف مث «ساسألا اذه سسؤي «ديحوتلا ىلإ وعديو كرشلا نع

 .ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم هب يرسأ ةر

 ديلا لِ راجلا لا تو م كك ودب یر ىذلأ نحس :ىلاغت ل

 ةالصلا هيلع- ليربج هءاج ئناه مأ تيب يف مئان كوه |منيب .[١:ءارم 1

 هوطخ عقيو «راحلا قوفو «لغبلا نم لقأ «قاربلا :اهل لاقي ةباد ةفمو (

 .ليللا يف سدقملا تيب ىلإ هب بهُذو ءاهيلع اكا بكرأف

 هيلع- هتازجعم نموةٍكبهصاوخ نم اذهو «ليللاب ريسلا وهو ءىرسلا نم ع

 ءامسلا ىلإ جرعة هنإ مث «سدقملا تيب يف ءايبنألا عم كانه ىقتلاف م ل

 .دوعصلا :جورعلا ىنعمو «ليربج ةبحصب ءامسلا ىلإ سدقملا تيب نم

 «ءامسلا لإ سدقملا تيب نم هب جرعو «سدقملا تيب ىلإ ةكم نم هب ئر

 هل حتفيف ليربج حتفتسي ءامس لك «تاومسلا لهب رمو تكا ليزبج ا“

 .ةعباسلا ءاسلاا

 لا هيلع تضر «ءاسلا ىلإ هب جر رشعلا ةعبو

 7 511[1] نیتس تال ةكَم ی

 0 او عدبلاو كرشلا اهنع دعبي كلذ فلاخي

 ا نإف «لاعلا يف رشتتي اهبف لعفي ام «ادبآو

 8 :رشلا رشتنا كلذ سكع ىلع
ESIرج  

 5 نكمل نيفياطال ىب ارهط نأ َليِعْسِإَو مهب

 ىح مالسإلا فلاخي ام لك نم ةكم رهظت نأ بجيف

 اف هين تحب هللا نال ام راغمو شالا یراق

 ءاش اهب هيحو نم هللا هملك اهدنعو «ىهتتنملا ةردس ىلإ تاومسلا قوف دع

 نكلو ؛ةالص نيسخ ةليللاو مويلا يف اهضرف «سمخلا تاولصلا ©

 قيطت ل هعئأ ناو ةتيفكتلا لاشي ناب يك دمحم انيبن لع راشأ#

 ةت ةرشع ثالث ةكم ينيك يبنلا ثكم «-مالسلاو

 ١ )الو ةالصب رمؤي مل كلذ ربغ ءيشب رمؤي ملو كرشلا نع

 ١ اب رمألاو كرشلا نم ريذحتلا ىلع ةرصتقم هتوعد تناك

 ىتح فيفختلا هلأسي هبر عجاري ل هللا لوسر لاز امف :ةليللاو مويلا يل" | انو اهل ةنبآلا لمجال :نولوقي مهو ءاوجلفت هللا الإ

 ل دب جرع رشعلا دعبو» : -هللا همحر- هلوق 3



 ؟لاق اذام كبحاص ىلإ رظنا هذ قيدضلا ركب يبأل نوكرشملا لاق نر :جارعملاو ءارسإلا ثيدح يف (ى < و هللا لاقف

 ؟لاق اذامو :لإ «"0«اًرشع ةنسحلا يزجأو «يدابع نع

 يف ءاج هنإو ءامسلا ىلإ هب جرَعو سدقملا تيب ىلإ هب بهذ هنأ معزي ؟اول - يهو «سخ يه» :لاقف رذ يآ نع سنأ ةياور ينو

 : 8 .نازيملا ف نوسمخو «لمعلا

 5ا ةليللاو مويلا يف تاولص سخ

 اف «تاولص رشع نع ةدحاولا ةالصلاف ءاهلاثمأ رشعب

 ةروس لوأ ركذ جارعملاو ؛ليئارسإ ينب ةروس
 1 :مجنلا

 ا لا ىتني ذإ ايل توال هج اًعدنع ل قتلا وردي

 : :١1-18 مجنلا] کل دير تنا نم ةأر دع 3 قط

 7 ر هنإ مث «سدقملا تيب ىلإ ءامسلا نم لزن هنإ مث

 ةرافكلا امأو «مهنامنإ داز نونمؤملا ءكلذب سانلا ربخأو

 ل لل تي لإ بهذ هنأ مكبحاص معزي فيك ب نورهشي

 ارهشو ءاباهذ اًرهش اهيلإ لبإلا دابكأ برضن نحنو

 .قدص دقل .لاق (ى وهف هلاق ناك نإ :قيدصلا ركب وبأن

 ؟كلذ قك

 هيلع لزني ءامسلا ربخ يف هقدصأ انأ «كلذ نم مظعأ وه [يف هقدصأ انآ :ء

 .!؟ شدقملا تيب ىلإ ءارسإلا يف هق

 نم اذهو ٤ هللا ةرذقب وه (نإ ةي لوسرلا ةردقب ال ل هللا ةردقب ال

 . هلك هبر دنع هتمارك نمو یی لوسرلا

a 3 5 5وع  

 ؛اّمانم ال ةظقي اعم همسجو هحورب جرعو يرسأ ب هنأب داقتعالا نم كب

 يرسأ امنإو «ةكم حربي ملف هدسج امأو «هحورب يرسأ :نولوقي سائلا

 ةالصلا هيلع- هدسجو هحورب يرسأ هنإ لب ؛لطاب مالك اذهو « 0

 ا

 وأ ءطقف هَحورب ناك ول ذإ اًمانم ال ةظقي كلذ ناكو «قاربلا لع لهجا

 نرش ئيلا حبش :لوقي لغو لج هللاو ءايؤرلا نو ةَ اقرا
 ثيدح نم (۳۸۸۷)و (۳۲۰۷) يراخبلا هجرخأ  (۱):ءارش# ١ [.

 .جارعملا ةصق هيف

 . اغضب ةشئاع ثيدح نم 5٤( *7) (18 /۳) كردتسملا يف | 1 لذ نبأ نع نأ ثيدح نم )۳٤۹( يراخبلا هجرخأ (۲)



 >I 5002 ةثالغلا ل,

sssةنيدملا ىلإ ةرجهلا  

 | لع قلطياال ءاعيج ندبلاو حورلا ىلع قلطي دبعلاف
 E | لع الإ قلطي ال دبع هنأ هّدحو ندبلا ىلع قلطي الو
 «ءاملعلا نيب فالح لح اذه ؟مالسإلا ناكرأ نمر خآ ءيش ةالصلا م 0 | ؛هدبعب ىرسأ :لاق لب ؛هدبع حورب ىرسأ يذلا ناحبس

Te 5 1لهأو اهزيداقمو اهتبصنأ تنيب امنإو ؛ةكمب اًضيأ تضرف ةاكزلا نأ أ  

 .ةكم يف وهف اهتيضرف لأ امأ هلي
Aدارملاو .[541١:ماعنألا] «ءوداكصح موي ُمَّقَح أوُناَمَو 8 :ىلاعت ل ۴  

 نع میرنا ف أَ 9 :هلوق يف كلذكو ءاهلك ةيكم ةروسلاو 3 3 اج ان «نيتعكر نيتمكر اهيلصي ناكو
 :[31 1-6 4:جراعملا] 4 رورسلاو لبا و «يه اك نيتعكر تيقبف ةءارقلا اهيف لوطت اهنإف ءرجفلا
 ةكم يف اهلصأ ضرفف «ةاكزلا :مولعملا قحلاب دارملاو ةيكم ةروسلا هذه مدعلاو رهظلا امأ ءراهنلا رتو اهنأل ؛تضرف ام لوأ
 اعكر عبرأ تمت لك يبنلا رجاه الف «نيتعكر نيتعكر

 .لوق اذه ةنيذملاب اهلل

 يف تضرف نإ ةاكزلا نأ انه خيبشلا مالك نم رهظي يذلا وهو: ل : ١ رف ام لوأ» :ثيدحلا يف امك ر ةالصلا تضرف ام لوأ» :ثيدحلا يف
 يه له :اوفلتخا نكل «ةكمب اهالص ي يبنلا نأو «ةكمب وهو ؛يناثلا نكرلاو «ديحوتلا وهو لوألا نكرلا ريغ ةكم يف ضر [ اجاب اذه. رفسلا ةالض تيقبو ءرضحلا ةالص

 لوت :U ؟نينس .¢
 اب الا لف :ليقو ءانه خيشلا ركذ اك «حجارلا وه اذه

 اولا نكل ؛فصنو ةنسب :ليقو «ةدحاو ةنسب ةرجه لا لبق

 :E .نينس ثالثب ةرجه لا لبق

 .[11] ةنيدملا ىلإ ةرجم ابر اه

 اع رداقلا وهو «ءيش هزجعي ال -العو لج- هللاو «ندبلاو

 ١ مخل ا تاولصلا هيلع تضرفو» :-هللا همحر- لاق

 «شيرق ىذأ دتشا امل .«ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب رمأ اهدعبو» :-هللا همحر-

 ةعامج هل سيل نم بيذعتو «نيملسملا ةقياضمو هللا ليبس نع

 ةرجهلا ةشبحلا لإ ةرجتحلاب نيملسملل 6 هللا نذأ :نيملسملا يف
 اراه لدا ناك هنكلو هاينارضت ناكوأ دنع د حأ ملطُي ال. اكلها

 خرم نيود كم عهبلط يف اولسرأ «ةشبمحلا ىلإ مهنرجيب شيرق تمل ١
 ا ثيدح نم )1۸٥( ملسمو ؛(100) يراخبلا هجرخأ (۱)



 نم ةكم يف ناك نم يبنلا رمأ -ةكرابملا ةعببلا هذه دعب :يأ- كلذ يب 0 ا ورمع ها ی اس

بو لوسرلا يقبو «ةنيدملا ىلإ رجاه نم رجاهو «ةنيدملا ىلإ : جما
 ضع

 .ةرجملاب ةي هيبنل نذأ هليإ نا

 تلصح يتلا ةعيبلاب اوملعو «ةنيدملا ىلإ ةباحصلا ةرجهب شيرق ت 1

 هل نوكتيو «ةنيدملا يف هباحصأب يب هللا لوسر قحلي نأ اوفاخ ءراصنألا

 .ةعنم مهن ْك

 1 n 0 ارب هن للا 3
احو اوءاج ةرجهلا ىلإ جرخي نأ ةَ يبنلا دارأ يتلا ةليللا هذه

 «تيبلا اورص

 فكه ين هللا ربخأف فك هللا لوسرب كتفلا نوديري مهتحلسأ مهعم بابلا د 0 2 ناكف «بئاغلا ًةالص هباحصأو وه يب لوسرلا

 مانف ف يبنلا هنأ نونظيو «نوكرشملا هاري ىتح هشارف ىلع ماني نأ الع | 8 O لا

 نورظنتي نوكرشملا راف هك لوسرلا ءاطغب ىطختف هك هللا لوسر شارف وم يف ىم يف راصنألا نم اًرفن ب يبنلا يقل مث

 .نورعشي ال مهو ؛مهنيب نم كي يبنلا جرخو كيل وسرلا هنأ 1 * ىلإ بهذي ءجحلا مسوم يف لئابقلا ىلع هسفن ضرعي

 الا ىلإ مهاعدف راصنألا نم اًسانأ يقل نأ فداصو «هللا

 رو ؛مالسإلا ىلع هوعيابو «هتوعد ةي لوسرلا نم

 هدعب يذلا مسوملا يف اوف ب هللا ىلإ مهوعدف

 ي ال ءرارشآ مهنإو ءاوعجري نأ ديرن انبراقأ مهو ءانم

 ٍ؛ هنکلو ؛ةورغيل مهعم يتلا ايادملا هوطعأو

 حلا يف ءاقبلا اوراتخاف مهرّيخو «مهنم عمسو

 :نيرجاهملا نم ةشبحلا يف يقب نم

 «مهنيب نم جرخو «مهسوءر ىلع هّرذو اًبارت ذخأو «هنع مهرئاصب هلا

 شيرقو ؛مايأ ةثالث هيف ايفتخاف روث راغ ىلإ ابهذف اجرخو فض ركب

 ايم وأ اًيح :ةليسو يأب هيلع روثعلا سأل

 في هب أي نم زئاوجلاب اورغأ «بيقنتلاو ثحبلا دعب هيلع روثعلا نم او هلا ةعيب لكك يبنلا اوعيابو راصنألا نم سان ءاج
 اوبهذو ؛لحاورلا اوبكرو ءراغلا نم هبجاصو ك هللا لوسر جرخ اوسيأأ#

4 

ذإ هورصاني نأ ىلعو «مالسإلا ىلع هوعياب
 رجاه !

 .مهدالوأو مهسفنأ



  EEKا 1 SNK ةئالثلا لو

 .[30] مالسإلا دلب ىلإ كرَّشلا دلب نم لاقتنالا :ةرجهلاو يهو ؛مالسإلا ادلب ىلإ كرّشلا دلب نم ةمألا هذه ىلع ةضيرف
 ]٤[. ٌةعانسلا مون

 PF .ءيشلا كرت :ةغللا يف ةرجهلا ]1

 ررر لإ رفكلا دلب نم لاقتنالا :- خيشلا اهفرع امك يهف- :عرشلا يف ةرجهلا امأ
 داهجلاب هللا هنرق ليلج لمع ةرجهلاو «ةيعرشلا ةرجحلا يه هذهو «مالسإلا

 1 .تايآلاا نم

2220 7 5 8 4 
 . ثيدحلا خلإ تاولص سمح مهيلع ض 0

 «ديحوتلا قيقحت دعب الإ مايصلاب الو «ةاكزلا الو «ةالصلاب رمؤي الآ هنأ
 فلاخم هجهنمو «ةلشاف هتوعد نإف «ديحوتلا ريغب أدب نم نأو «ديع

 .-مالسلا مهيلع- 2 4

 مهم جهنم اذهو «ةديقعلا حالصإو ديحوتلا هب نوءدبي ام لوأ مهلك

 راتخيو ؛جهنملا اذه ريغيف جهنملا اذه ىلع ركعي ْنَم مويلا رثك هنأل ؛نيك

 جهنم ىلإ عوجرلا نم دبال ءةلهجلا نم هريغ دنع نمو «هدنع نما

 لوصألا نم كلذ لعجو «هتريسو ةي لوسرلا ةفرعم ةدئاف ه 0

 بالا ىلإ ةشبحلا يف اوناك نيذلا نورجاهملا ءاج ةنيدملا ىلإ يك يبنلا رجاه امل

 يذلا يف ةلؤد نيملسملل تنوكتو «هلل دمحلاو ةنيدملا يف نوملسملا عمتجاو

 1 | عئا ارش ةيقب هللا عرش كلذ دنع «مهيلإ أي ملسي نمو ءراصنألاو نيرجاهملا

 حلا هيلع ضرفو «ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ةاكزلاو «مايصلا ي هيبن ىلع ضرفف

 ١ وأ «مالسإلا ناكرأ تلماكت كلذبو «حيحصلا ىلع ةرجهلا.نم ةعشاتلا:ةنسلا يف

 هنأل ؛هيلع ريست ىتح ؟مهتوعد يف كي هجهنم امو «سانلا اعد ا .مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا اهرخآو «ناتداهشلا

 .-مالببلاو ةالحا ب ©9 ل ىلإ ةوعدلا يف لوألا ةمهملا وه ديحوتلا نأ ملغن نأ :اذه نم لصاحلاو

 يبنلا نأل ؛جحلا وأ ةاكزلا وأ «مايصلاو «ةالصلاب أدبي نأ لبق هب ةيعادلا أدبي هنأو

 زباب و «ةالصب رمؤي ملو ,كرشلا نع ىهنيو «ديحوتلا ىلإ وعدي نينس رشع

 هديحوتلا ررقت نأ دعب ضئارفلا هذه هيلع تضرُف امنإو «مايصب الو «جحب الو

 ىلع بجي ةحوسم ريغ ةبقاب ةضيرف يهو..هللا ليس فداه [ةنيرق ل ١

 ردقي ال وهو رفكلا دالب يف ميقي نأ ملسملل زوجي الو ءرجاب_ نأ ةرجهلا ىلإ

 ال» :هكيهلوقل ةيقاب ةضيرف يهف نيملسملا دالب ىلإ رجابي نأ هيلع بجيف «
 060 رم 0 هل تتيح ىف 8 مب 2 5 ا 5

 . «اهيرغم نم سمشلا جرخت ىتح ةبوتلا عطقنت الو «ةبوتلا عطقنت ى وعدي ام لوأ سانلا وعدي نأ مهرمأي ةاعدلا ثعب اذإ ناك لَك يبنلاف

 . دت سابع نبا ثيدح نم (۱۹) ملسمو «(۱۳۹۵) يرق " نكيلف ؛باتكلا لهأ نم اًموق يأت كنإ» ':ذاعم ثيدح يف اك ديحوتلا

 . شن نايفس يبأ نب ةيواعم ثيدح نم (1790703013171 /78) دمحأو ( 9 ر وباجأ مه نإذ للا لوسر اًدمخم نأو فا الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدت





SANK ةثال SEKا م  

 عئارشلا يقاب لوزنو ةنيدملا يفرارقتسالا
 كير تمي کیل تنمو کنید كل كتم موا :ىلاعت هَلْ نيدلا لامكاو
 .[ 41[ :ةدئاملا] € ا

 - أو تازلا لثم «مالسإلا عئارش ةّيقبب َرِمُأ ةنيدملاب ٌرقتسا لف
 رغو ءركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألاو «ناذألاو ءداهجلاو ءجحلاو

 1 اص - يفوت اهدعبو «نينس رشع اذه ىلع ذخأ .مالسإلا, عئارش نم

 ا لع ةمآلا لد الإ ريخ إل. ءهتيد اذهو قاب هثيدو «- هيلع هالَسو

 | هللا هب ام خيمجو «ذيحوتلا :هيلع اد يذلا ديخلاو ههنم اهرَّدج

 لإ هللا هثعب ءهابأيو هللا هركي ام عيمجو كرشلا :هنم َرَّذح يذلا ٌشلاو

 ۰ .سنإلاو نجلا نيلقثلا عيج ىلع ةتعاط هللا ضرتفاو ءةفاك
 بج کب ا ُلوُسَر نإ شالا ایا َلُثط :ىلاعت هلوق ليلدلاو 2

 لزنأو «ةمعنلا هب متأو «نيدلا هب هللا لمكأ نأ دعب الإ 5 فتي

 منول كل ُتيِضَرَو ني مع تنو كتبو كل كلتكأ میا
 موي نم عادولا ةجح يف ةفرع يف فقاو وهو لک هللا لوسر ىلع ةيآلا

 ىلع هتمأ كرتو «لعألا قيفرلا ىلإ لقتناو :ةزيسي ةدم ل اهلعبا
 .كلاه الإ اهنع غيزي ال ءاهراهنك اهلي

 فابعلا حلاصمل هلومشو «نيدلا اذه لايك ىلع 4 هللا نم ةداهش 9

 ال ناكمو نامز لكل حلاص وهو «ةعاسلا موقت نأ ىلإ

 ل لوسرلا دعب ثعبي لوسر ىلإ وأ ؛لزني باتك ىلإ وأ ؛ىرخأ ةعب :

 مكحلاو اهلج ةكيدمحم ةعيرش يفو الإ ةمايقلا موي ىلإ لزنت ةلزان توك
 رفوت اذإف ءاياضقلاو ماكحألا يف لالدتسالاو طابتتسالا نسحب نم 7
 «ةلماك ةعيرشلا هذه نإف .داهتجالا طورش مهيف رفوتت نيذلا داهتجالا ل

 «ملعلا روصق ةيحان نم «نحن انتيحان نم صقنلا لصحي امنإو ءاهلك لك
 «قحلا نع فرصي ىوه انه نوكي نأب ءىوملا ةيحان نم وأ لو هللا لزت

 موقت نأ ىلإ ءةيمالسإلا ةمألا هب هللا ىنغأ دق ؛لماكو «لماشو «حلاس :

 .اهرومأ يف هيلإ تعجرو «لمعلا قح هب تل

 ]٦۷[. [98١1:فارعألا]

 ا اوث ليصحت نوديريف «حتفلا دعب ةكم نم ةيقاب ةرجلا نأ نوني

لا موقت نأ ىلإ ةيقاب يهف رفكلا دالب نم ةرجملا امأو
 ا تايآلا ليلدلاو ءةعاس

.لاكشإلا اذه ىلع باوجلا وه اذه «قباسلا يوبنلا ثيدخلاو
 1 

 - اكت ىتح جيردتلاب تلزن :ةعيرشلا نأ هنايب قبس اك اذه [۷]

 ا د كل كنا اک :هيلع هللا لزنأو فيكي يبنلا ةافو لبق -دمحلا

 و ةي ةدمن الآ ذم لوزن دعبو ايد ملسإلا مُكَل ُتيِضَرَو تمعن

 .ةعاسلا موقت نأ ىلإ قاب هنيدو



e, 

 1 لإورل ,[ه9:ءاسنلا]  لوسرلاو هلأ لإ ودر ءىس يف عر ناک  :یلاعت لاق يف ثدحأ نم» يک لاق دقو «ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ةدابع نيدلا
 تاثدحمو مكايإو» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو «'(در وهف هنم سيل

 لات لاق هتس لإ درلا وه هتافو دعب لوسرلا لإ درلاو «هللا باتك ىلإ درلا وه هللا

 1+: ىروشلا] وَ َلِ كسك نت ند قق هيف مفلح امو ف

5 ٠ 
 .«ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثذحم أك

01 

 صقنلا وأ ءروصقلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا نومزي نيذلا ىلع در اهيف ةيآلا هذهف

 اإ نع مهماهفأ ترصق نيذلا نيملعتملا فاضنأ:وأ :«ةقدانزلاو ا ةدحالملا نم

 اي مهدنع نم روصقلا نأ اوملعي ملو «ةعيرشلا ىلإ روصقلا اوبستف «ةعيرشلا هذه رارسأ

 عدبلا نوعدتبي نيذلا وأ ءنامز لكل حلصي ال مالسإلا نإ :لوقت يتلا ة هدابعلا تاجاح لوانتت مل اأو ءصقتنلاب ةعيرشلا مهنا نم ىلع در اهيفف ءمه

 يفف نيدلا ىلإ امنوبسنيو هلوسر ةنسو هللا باتك نم ليلد اه سيل يل
 «ناصقتلا الو «هيف ةدايزلل لاحم الف لي هللا هلمكأ نيدلا نأل ؛

 ED :رخأتملا نامزلا لهأل حلصي ال هنأب سيبلتلاو ك

 ىع مك تنمو :ىلاعت لاقو نيلئاقلا قدصأ وهو كلي هللا مال

 بر نم ةداهش وهو ك يبنلا ىلع لزن ام رخآ اذه 0 م

 .ناكمو نامز لكل ةيحالصلاو ةيلومشلاو لامكلاب ني دل

 لوألا ليجلل اًباطخ سيلو اهرخآ ىلإ اهوأ نم ةمألا هذهل باطخ للعلا

 .ةعاسلا موقت نأ ىلإ ةمألا لكل باطخ

 مه هنإف «هللا لوسر ةنس نم الو ءهللا باتك نم ليلد اهل سيل تادابع ,

 ل اف هل هللا ليمكتب فرتعي الو «هدنع نم نيدلا لمكي نأ ديري وهو ؛ماهتل

 .فئاوطلا هذه ىلع در اذهف ءاّدبأ تيد هدعب نم نوكي ال هنإف دي م

 .ةعاسلا موقت نأ ىلإ دابعلا حلاصمو

 اذه :مهل ليق اذإ لاهجلا نم اًريثك نأل ؛لوألا نامزلاب ةصوصخ اهنإ :لاق وأ

 ةلاوحألا تريغت نآلا امأ لوألا نامزلاو لوسرلا نامز اذه :اولاق «يعزشلا مكحلا

 الل نولوقي تهن لكاشلو اوضم نمانأل هذه ةيعرشلا ماكحألاو ءرومألا تلذبتو

 اك ةدئامل] کنید كك تلا مولا :ىلاعت هلوقل بيذكتو  ْةَلِك هللاب رفك اذهو

 لج لكلو ناكم لكلو «نامز لكل ةعاسلا موقت نأ ىلإ ةمألا هذهل نيدلا هللا لمكأ

 اا

 بو مهسفنأ دنع نم ةدابع تودي نينلا ةعدتبملا' لغتنا در انهِتفو

 ا اهوعدنبا امنإو هو هلؤنسز ةئنسو هللا باك نم ليلد ا نسيلو يذلا ىلإ

 يللا عماطملا باحصأو نيفرخملا نم نظلا هب نونسحي نمل مهديلقتب وأ

 0 * نص) يرق

 .(۱ ۳٤ص ) هجر



 رک رد € نبي مو تم كَ :ىلاعت هلوق ةَ وتوم ىلع ُليِلَدلاو

 .[۳[۹۹1 ۳۰-۱ :رمزلا] © كروت مکر دنع ةا

 1 وفرخملا الإ اذه يف فلاخب مل كك هتافو ىلع ةمألا تعمجأ دقف :عامجإلا امأ

 1 ذه لك لوسرلا نع توملا نوفنيو «تام ام لوسرلا نإ :نولوقي نيذلا ابنَ دیش ابفو تفلح انی#) :هلوق ٌليلَدلاو «َنوثعِ وئام ذآ 0 1
 8 يفوت ب لوسرلا نإف «عقاولاو سحلا هدري «حضاو دودرم مالك ءطقاس .[١/1][ههندط] ¢ رخ ١

 8 لامعألا هذه له -مالسلاو ةالصلا هيلع- نفدو «هيلع يِلَصو نفکو لسُعو

 كنف مث هيلع ضو ءنفُكو لسع تاومألا ةلماعملموع !؟ يح نآسنإ
 للا نس هش ؟هلبق نم نيذلا لسرلا نيأ مث «هقلخ يف ل هللا ةنس هذه

 هةعامجلاو ةنسلا لهأ عامجإب اذه «تومي مهنم دحاو وهو اوتام دق «هلبق نم نيذلا

 س هب قوئيغتسيو كك لوسرلا ىلع نوقلعتي نيذلا نوفرخملا الإ اذه يف فئلاخي ملو
 هب

 ةداعإ وهو «توملا دعب ثعبلا ءرافكلاو نينمؤملا نيب عازنلا لحم

 امك ىنبُتو داعت «ضرألا يف تقرفتو اًيارتو ایمر تراصو تتف

 مث «حاورألا اهيف خفنت مث ءامتداعإ ىلع رداق ةرم لوأ اهئاشنإ ىلع رداقلا
 |[ 2 2 عع مدع

نوم م 9» :ىلاعت هلوقل ؛رشحملا ىلإ روبقلا نم ري
 متع اقري كارلا نف 

 :يح وه :نولوقيو «هللا نود

 85 هة يه اك هيلإ فوت ةمعنلا هب متأو «نيذلا هب هللا لمكأ ال كك يتلا 1

 ات نولخاد لسرلاو ءايبنألاو .[16:نارمع لآ] 4ول ة١ نفت لک :هقلخ يف

 ١ 519115 بر ىلإ ايندلا هذه نم لقتناو يفوت دق لكي بلاف ولأ ةا نفت ك مومعلا

 ا لإ نط ايل تم هج یک ماسلا نع ےک 1 كي 2| ) :لاعت هلوق ىفف ضنلا امأ «سايقلاو عامجإلاو ضتلاب تباث اذهو

 هللا رفاك وهف ءركنأ نمو ءهيف بير ال قح تبل اذهف فلش اا :
 نمؤت نأ» :يبنلا اهيف لاق يتلا ناريإلل ةتسلا ناكرألا دحأ وه علا

 .«هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتکو ههتل

 يآ تیم كنإ تومي فاو هنأ 38 هلوسرل هللا ان راب ادم توی او ر

 ا تیا :هل لاقي لعفلاب يفوت يذلا امأو «تيم اذه :تومي يذلل لاقيف

 اج هحور تقراف يذلا وه تيما .[11 37 :ماعنألا] 4دي نک نک واط :ىلاعت

 ٠۲٣(. ص ) جير .لبقتسملا يف توميس يذلا وهف ُتّيملا امأ



 Eee ددی م يول ات ضرذلآ نم کیتا هَ 4 :یلاعت هلوقو
 .[۱۷-۱۸[۷۱1:حون]

 ىرت تنأ «تابنلاب ةايحلا نم ضرألل لصحي ام :ثعبلا ىلع ةلدألا ,

 تابنلا تبني مث ءرطملا اهيلع لزني 34 هللا نإ مث «ءادرج تابن اهيف

 هللا لزنيف ضرألا يف ةنزخم تناك ضرألا يف ماسجألا كلذك ءاّئيم ايش

 نورت متنأف «حاورألا اهيف خفنت مث لماكتتو «ماسجألا تينت تبنت مث ؛

 .اهيف تبن اب ايحت مث ةلحاق نوكت ب

 زر ۰ 85 هاب ارفاك نوكي هنإف نخآلا مويلاو ثعبلاب نمؤي مل نمف

 لمنو ؛یکزو حو «ماصو ا کوا لور ادم نار ال لإ

 ب . ل هللاب اًرفاك نوكي هنإف هيف كش وأ ثعبلا ركنأ اذإف «تاعاطلا

 ترا :ينعي (مكتفلح اني#] :ىلاعت هلوق اهنم ةريثك ثعبلا ةلدأو

 Dmg :ينعي دوت اهفوإط ا

 8 .ثعبل أوه اذه «اورأ رأت

 528 هو دیدن ايفو مكَتَلَح اهني :ةداعإلاو ءدبلا تنمضت ةيآلا هذهف

 3 .[هه:هط] 4 هر

 دیو :ا مدآ اهنم قلخ منيح ضرألا م كتبت ماو 7

 الإ فوريسيو «روبقلا نم نوجرخي «ثعبلا وه اذه @كرخإ ْمْكحجِرول روبقلاو توملاب

 1158 فارعألا] وجر اهو َتوُبوُمَت اكهيِفَو نوع اف َلاَق ل :ىلاعت لاق ءرشحملا

 .ةمايقلا موي ثعبلل نوجرخت اهنمو «نوتومت اهيفو ءاهرهظ ىلع نويحت :يأ

0 

 یر كتا دیا نمو ل :اهتوم دعب ضرألا ييجي يذلا وه -العو ىل 3

 ل مَنِإ ةقوملا مل اهايحأ ئيلا َّنِإ تبَرو ترآ املا اهكع اَنْ

 ىلع رداق اهتوم دعب ضرألا ءايحإ ىلع ردق يذلاف .[۳۹:تلصف]

 .توملا دعي ءايحأ لكلا: نل اهتوم لعب 0

 سانلا قلخ نوكي نأ مزلل ثعب كانه نكي مل ول هنأ :ثعبلا ىلع ةلدألا

 دحلملا رفاكلا مهنمو «هلسرو هللاب نمؤملا يقتملا عيطملا مهنم نوشيعي /

 اذه لاني نأ نود «نوتومي مث نوشيعي مهلك «يصاعلاو ربكتملاو ر مل

 اذهو «دحلملا اذهو «قيدنزلا اذهو رفاكلا اذه لاني وأ هئازج نم

 ارج لاتی نأ نود شان رج

 ي الو توسل يف يملا لكما 57 2 روق وهو 2 REE «مہناميإب ناميإلا لهأ يزاجي نأ نود اذكه سانلا كرتي نأ هللاب قيلث E کر ا اب
 ال اذه !؟مهرف اجا رمكلاو ءازجإلا هاو ياا ةدأ د ااو لا
 ê 0 ` لهأو «مہن 2 ! ىلع رداق مدع نم سانلا داجيإ ىلع ردق نيذلا .[۲۷:مورلا] (مِيكَحْلَأ رمل

 بلآ ىج ِضْيَأْلا ف امو ٍتومَتلَأ ف ام هو ف :لاق اذهلو ليي هللا ة
 .يلقع يعمس ليلد اذه «ىلوأ باب نم توملا دعب



 تدك 1
 وس .[١۳:مجنلا] تملي .اونسح أ َنيِدَلا یزو ألمع امي أوس

 وے

 ) ا را و اولي امي اسا بلآ رجل كلا ف ا میرا ر نآ تالا احح بأ تبيح مآ :هناحبس هلوق يف كلذكو «ةمايقلا
 1 Gs ١ [vr] م فات يعمر ا A اولو أ ًاوْنَماَء

 AGF E SN ودق نزلا أ نزال ف َنيِيِيفُمْلَك تحمل ايمو اوما نيا لع رأل :8 لاقو
 نأ خلع رددقب ضرالاو تاومَسلا قلخ ىلا سلو ١ هي ع وعم عسر

 مهلثم قلي نأ جلع ريقي يو داو 2 4 و .[18:ص] راجل َنيِقّسمْلا لعجت

 1111 :درنمرلا] 45رن مکا واک بع ئاتفاَمَت رفا :¥4 لاقو

 ا4 © ىس كرب نأ ننال بس  :ىلاعت لاقو
 2e رپ ررر وتدمر ر
 ىح نأ لع رن لک سا ل قنألاو گلا نج بورا هني لج اال وص قام قلع نک

 م هع
 رڪ آ َنككلَو اکل یل نم ڪک ٍضْراْلاَو توسل قلو ا

 لك يزاجي هنأو «روبقلا يف نم ثعبي هل هللا نأ 3 تبثت يتلا ثعبلا ة

 ل ف .[٠٤-٣۳:ةمايقلا] كول
 «قسافلا قسفيلو «رفاكلا رفكيلف ءرشف اًرش نإو «ريخف اًريخ نإ

 بالا ءازجاوروشنلاو ثمل مام اق يو درم یت هر مشی یک چ لع يلف دک لم درز
 E 5 5َ کک ل ىلا يل ایم لَ لکی ھوا م وأ اهأمنأ دل

 نم ةقرحملا رانلا جارخإ ىلع ردق يذلا .[٠۸-۷۸:سي] دودو هني مسن ادق اا

 !؟تاومألا ءايحإ ىلع ردقي الأ اذه ىلع ردق يذلا بطرلا رضخألا رجشلا

 مه قلخ يذلاف ضرألاو تاومسلا قلخب لالدتسالا :ثعبلا ةلدآ نمو

 يللا ىلع رداقلا نذل ؛ناسنإلا ديعي نأ ىلع رداق ةريبكلا ةميظعلا ةلئاملا تاقولخملا
 :ةمايقلا موي ماسقأ ىلع ن

 .ىلوأ باب نم هنود ام ىلع ردقي ميظعلا
 يف اك «باذع الو باسح الب ةنجلا لخديو ءبساخي ال نم :مهنم لوألا



 الافق ةثالشلال

 ا نل نأ اوزفك تيل و :قلاغت هلوق ليلدلاو رَمَك تعبلاب بدك ١

 .[۷[۷۳1:نباغتلا] 4 دي هلأ لع کلو EE اب وبل م عا SS ول وس جلا جو
 .بإذع الو باسح الب ةنجلا نولخدي نيذلا املأ نيعبسلا ثيدح

 نمو ءريسي هباسحف هنيميب هباتك يتوأ نم كلذك «لامعألا نازيم نا 1 ١
 ىلإ رطخ نمو «ةميسج راطخألاو لاوهألا ىريسو «ريسع هباسحف هلامش

 .اهيف انركف ول ةلئاه رومأ هذه ءرشحلاو باسحلاو «ةمايقلا

 ؛ناميإلا ناكرأ نم انكر دحج هنأل ؛«رفک ثعبلاب بذك نم) :هلوق 1

 اجي ال ءطقف ضرعلا وهو «اًريسي اًباسح بساحي نم :سانلا نم يناثلا مسقلا
 ١ لاق ءءادعسلا نم اشي اذهو قك ضرع باح كساحي انو ةشقاتم اسمح

 لإ كتر 2 ارض لسع بح 2 تزتت © جبت دک نأ دھکا

 .[۷-۹:قاقشنالا] © ورسم يله

 د وقل رطقلا تختااذهو ؛ةشقاثم باسحب ا سدو مسقلا

 00 تذع تاشلا نققاؤن

 00 ا

 ىلإ مه بهذي امنإو ؛تانسح مهل سيل مهنأل ؛نوبتساحي ال رافكلا نإ :لوقي نم

 رقت باسح نوبساحي مهنإ :لوقي نم ءاملعلا نمو «تانسخ مهل سيل مهنأل ؛زانلا

 د .رانلا ىلإ مهب بهذي مث «مهداخلإو مهرفكو :مهارعأب :يأ
 ةفك يف تانسحلا عضوت دابعلا لامعأ اهب نزوت يتلا ةلآلا هانعم :نازيملاو

 © ىشينشلا عه يوا هنيزوم تلق نمف ل :ىلاعت لاق ءةفك يف تائيسلاو

 تلقثاذإف ۱۰۲-۱۰۳: ن رسولا هس أوس نيا كلتا زوم تف بَ
D4 

 م

 نوكرشملا «ثعب توملا دعب سيل :نولوقي ءرفك ثعبلا راكنإ نأ ىلع ةي

 ©3 هر اع انک ل .ثعبلاب نولداجي اوناك كك يبنلا دهع يف
 يديم و مظِعْلا يحي نَم »» :اولاقو .[17-1١:تاعزانلا] رياح 1

 تاَبنح ٭ € تور نأ اعر ایا رکو تم اإ کیا گدی :

 ممألا نم رافكلا تالاقم نم كلذ ريغ ىلإ .[10-77:نونمؤملا] © كودو

 .ةرفكلا ءالؤه عم وهف ثعبلاب بذك نمف هلي يبنلا دهع يف نيك رشم
 ىلع هب مسقي نأ 5 هيب -العو لج- هللا رمأ دقلو فاك الإ ثعبلا |

 هذه .[۷:نباغتلا] يع امي دلل م ملو مسق اذه هند کب له :ل

 .ثعبلا ىلع مسقي نأ اهيف هيبن هللا رمأ يتلا ثالثلا تايآلا ل

 .ناسنإلا حبر تانسحلا تلقث اذإو ءناسنإلا رسخ تائيسلا
١ BEES SE 

 . نيصح نب نارمع ثيدخ نم (۲۱۸) ملسمو :(01700) يراخبل | هجرخأ (۱)

 8 . اغ ةشئاع ثيدح نم (۲۸۷7) ملسمو ء(۱۰۳) يراخبلا هجرخأ (۲)



 خون مهلوأ نأ ىلع ليلدلاو غ دمحم :مهرخآ و تكا ځون :م

 4 ورتب اني یا جو لإ اتوا اك كل اننعزأ ائر#» :ںاعت ہل

[Voll E ي 3 ےک ٠ 3 9 3 5 ع ١ 5-5 ع Ê 3 - 
 نم مهعيمج لسرلاب ناويإلا نم دبالف «ناميإلا ناكرأ دحأ وه لسرلاب نامي
 :ىلاعت لاق اک عيمجلاب رفاك وهف ؛مهنم ااو اوسر دخ نود ل 1

 ير مه ما ا١ رضا رع قر و وال 22ے وت ر وريم 27 بور
 َتولوفيو ےِوٰلسرو ES نآ تودیږو ءوِلَسُرَو ہلا َنوُرْمْكَي

 .[3156[]7/5:ءاسنلا]

 وكل إنو ىإ لك وه ّقَحأ كوب #» : سنوي ةروس يف :ىلوألا ةيآلا 9 ر و ع بارع جد مسرع
 ASE 2 طلر رس ة2 هاو ريش ر ا 5 1177

 مه كينلؤأ ل البس كلذ نيب أوُذِحَسَي نأ دودو ضب ُرْفُكحَنَو للم :[7:سنوي] 4تزكيعُمب ارنا امو
 ل a lr ae جد دوبي هاج

 .[١ةؤداه :ءاسنلا] ايهم اباَذَع نکلا ات و ككل ی لب لف ةَعاَملا أ ال أورفك نزلا لاکو :أ ةد و ف اا

 ر 2و r وس و
2 

ak “i lh <2 5د اي  A 
 و ضرألا ىف دل دولا ف قرد لاقثم هن تردي ال بيلا ولع

 عَ 02 ع اخ لس بو عع ا ور ذا اک a N ايم

 تحِللَصلا ًاوليعو أونماء نيزلا برجل ل نم بك ىف الإ ريك و تلد

 اثعبلا ىلع هب مسقي نأ هيبن رمأ هللاف :[4-:أبس] 4ر زرو ُءرِفْنَ مه یوا
A 7 

 ' .ةعاسلا مايق ىلعو
 i OAK ی ر كم ر

 EES يذلا مع ف :نباغتلا ةروس يف انعم يتلا يه :ةثلاثلا ةيآلا

 يه اخسعبلا نم ةمكحلاف .[۷:نباغتلا] ري أ ىلع كِل لِ اميل مث نعمل كو كب

 | ١ انوزاجتو مكلاعأب نورختل :يأ بل :ىلاعت هلوقو «مهلامعأ ىلع دابعلا ءازج

 نمؤت نأ

 اذه كلل آَمِيحَوَأ آنإ# » :ىلاعت هلوق « حون مهلوأ نأ ىلع ليلدلا ۷

 ميهانإ كا اتيا يب نم يَ حد لإ اتوا اگ :هلك يبن
 و ےہ ل و ا چر را 02 ا ر ر ا ٠

 نیلسو توردو شویو بویاو یسیعو طاَبْسُأْلاَو بوقعیو ٌقَحْس ناهيإلا» :ةك لاق ةتسلا ناريإلا ناكرأ دحأ وه لسرلاب ناميإلا 31

 و 8 ع 2م ١

 TI WT «هبتکو «هتکئالمو للاب
 .ةيآلا هذه يف مهئامسأ نم ةلمج هللا ركذ ا د

 .هط يلهابلا ةمامأ يبأ ثيدح نم (۲۲۲۸۷) 711-19 /۳۹) دنسملا يف دمحأ 4 يلا مطل وک تلم 1



 7 ةثالغلا ل

  cece lle ene cece eeeد 222 0

 تسد رواد وَِيَرَذ نمو  :ماعنألا ةيآ يف مهتاوسأ نم ةلح ركذ اك ىلع اهوبصنو مهروص اوروص «نيح اص لاجر ءامسأ هذه :سابع نبا 1

 .[86-85:ماعنألا] تايآلا رخآ ىلإ نورتو TT TYE .هللا نود نم اهودبع نأ ىلإ رمألا مهب :

 4 وب نب يلو :ىلاعت هلوق ليلدب -مالسلاو ةالصلا هيلع- حون مهوأف

 ا مدآ ذنم ديحوتلا نيد ىلع سانلا ناك نأ دعب نيح اصلا يف اولغ امل هموق ىلإ هللا هثعب

 ف .ديحوتلا ىلع مهو ؛نورق ةرشع ىلإ

 واما ءالؤه تام الف .نوحلاص لاجر مهيف ناك حون موق ءاج الف

 ءالؤه روص اوروص :مهل لاقو «ةصرفلا هذه ناطيشلا زهتناف ءاًديدش اًئزح اونزح

 مهاوحأ نوركذتت روصلا هذه متيأر اذإ لجأ نم مكسلاجم ىلع اهوبصناو «نيحلاصلا

 ملف سلاجملا ىلع اهوبصنو «ىتولا ءالؤه روص اوروصو اوماقف ةدابعلا ىلع نوطشنتو
 .كرشلا نوركنيو «ديحوتلا سانلل نونيبي نيذلا ءاملعلا دوجول ءرمألا لوأ يف دبعُت

 العلا تام دقو ءرخأتم ليج ءاج لوألا ليجلا بهذو «ءاملعلا تام الف

 اجو ءاهودبعيل الإ روصلا هذه اوبصن ام مكءابآ نإ :محل لاقف مهيلإ ناطيشلا ءاج

 ةدابعب مهرمأو اهتدابع نع مهاهنو «-مالسلاو ةالصلا هيلع- حون مهءاج[
 مادر غزت لع ورانا اوریا 50 طار

 ”«نوروصملا ةمايقلا موي هللا دنع اًباذع 1

 :مه لاقي «ةمايقلا موي نوبذعي روصلا هذه نوعنصي نيذلا نإ» :

 مه بيذعتلاو زيجعتلا باب نم روصلا هذه يف حورلا خفنب نورمؤي ."”(متَق ١

 .حون موقل لصح اك كرشلا لئاسو نم ةليسو ريوصتلا نأل هل

 اإ :ىلاعت لاق ةلكدمح وهف مهرخآو لسرلا مئانخ امأو خون لولا لإ

 .[٠4:بازحالا] دلا داو ا وش كيلو مکار ان ریکآ الآ
 .«يدعب يبن ال نييبنلا متاخ انأو» ككل

 نكلو «ةعاسلا موقت نأ ىلإ يبن هدعب ثعبي الف ةيوامسلا تالاسرلا تمتخ# ْ | اهلا ميلع- اونا هين هللا .ثيعبق «ضرألا يف كرشلا ثدح مث نمو

 î مهيبأ نيد وه يذلا ديحوتلا ىلإ مهدريو ب هللا ىلإ مهوعدي -مالسلاو
E 2 2 

 وي الو اهو اوس الو او نرد الو كسل نرد ال ااََو » :اوربكتساو اودناع مهنكل

 .[٣۲:حون] كارو َقْوعَيَو مس ور

 .ه5# دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم (۲۱۰۹) ملسمو )٥۹۰۰(« يراخبلا :

 . ضن رمع نب هللا دبع ثيدح نم (۲۱۰۸) ملسمو :(0461) يراخبلا 4#

 .هط نابوث ثيدح نم (۲۲۱۹) يذمرتلاو )٤٤٥۲(« دواد وبأ هن



 يريم مم اء زيتي لوما م ير م ممر مم ممم نيم ممم ويمر م ممم مروة ممم مم ممم ممم معمم ممم اممم

 .eg :ىلاعت 33 ليلدلاو TE ةدابع نع a هدحو
 .[۷ ٦1٣ :لحنلا] 4 توما اونَتبو هلل اوذحعأ بأ وسر وما لك هع 27 9

 اهيلإ هللا ثعبي سانلا نم ةمأ لك :يأ .«ًالوسر مهيلإ هللا ثعب ةمأ لكو» :هل قاتم

 امو :ىلاعت هلوقلو ءريذن الو ريشب نم انءاج ام :اولوقي الثل مهیلع ةجحلا ۴

 اهيلإ هللا ثعبي ةقباسلا ممألا نم ةمأ لكف .[٠٠:ءارسإلا] اوسر ك َّي :

 .[؟ :رطاف] بذ اف اح الإ ِةَمأ نم نإ ف :ىلاعت لاق (

 ناموا عملك رسول ود لدار رغ ی ا

 ER DISE ٍةَمأ لڪ قب دقو » :لاعت هلوقل ؛ذيخأرألا لإأةوعأ ر

 HE هللا نود نم دبع ام لكف توعد ا

 .يأيس اک كلذب ضار وهو هللا نود نم دبع ام مهعاونأ نم

 مانصألا و ناثوألا ةدابع اوبنتجا :يأ ترا اوبنَسْجََو :ىلاعت هلوق ف

E Ah : 

 ىعدا نمف ؛قبس امك ةعاسلا موقت نأ ىلإ قاب هنيدو «ةعاسلا موقت نأ ىلإ ةيقاب هتعيرش

 0 .ةكهدعب يبن ال هنأل ؛هللاب رفاك وهف هقدص نمو «رفاك وهف كد مح دعب ةوبنلا

 مهرخآ نمو ؛مهبذك رهظأو «هللا مهحضفو «ريثك قلخ هدعب ةوبنلا ىعّذا دقو

 ملعلا يعدي لوألا يف ناك يذلا «يدنهلا ءينايداقلا دمحأ مالغ «ينايداقلا -ملعن |يف-

 ' .ةينايداقلاب نومسي عابتأ هل نآلاو «ةوبنلا ىعدا مث ميرم نب ىسيع هنأ ىعدا مث «ةدابعلاو

 نع ةجراخ ةرفاك ةقرف مهوربتعاو مهوذبانو نوملسملا مهرفك دقو

 نكل ؛طاشن مهو «نيملسملا دالب نم دمحلا هللو نودراطمو نوذبانم مهو «مالسإلا

 .لشفلاب ءوبي مهطاشن

 ١ 2ک لاق اك «باذک وهف ةوبنلا ىعدا نم لك هللا لوسر دعب يبن ال هنأ :لصاحلا

 | هل أ هلل تين a تيت و لوسر هنأ معزي مهلك نيثالث نم اًبيرق «نوباذك نولاجد ثعبي ىتح ةعاسلا موقت
١ 
0 

 لا

 .[10:ءايبنألا] ١ رو

 نأ دودا ن اک نم لع ورث نم جراب ةكيلتلا ڈر و

 .[؟:لحتلا] نوشت اأ الإ

 يهنلاو «ةدابعلاب -العو لج- هللا دارفإو ءديحوتلا ىلإ مهلك لسرلا ة

 ؛مارحلاو لالخلا نم عئارشلا يتأت ديحوتلا دعب مث «لسرلا ةوعد يه هذه كر

 و( یرتس فشكيو ءمهرمأ حضفي هللا نكلو ؛نوريثك نوئبنتملا 3

 | دلو هلوسرلو هك بذكم هنأل ؛رفاك وهف مُهَقَّدَص ْنَمو «سانلل مهي

 41 .ةكدمحمب ةوبنلا متخ > ىلع نيملسملا

 )/١181( )۸٤(٠ نتفلا باتك يف (؟971) رثإب علسمو «(۳۹۰۹) يراخبلا هجرخأ (۱)



 هللاب ناميإلاو توغاطلاب رفكلا

 MTR Sa تا كا كر كح .[۷۷] هللاب ناميإلاو توغاطلاب ٌرفكلا دابعلا عيمج ىلع هللا ضرتفاو

 اشي ام اهنم هللا خسنيو «ممألا ةجاحو ممألا فالتخاب فلتخت عئارشلا ليصافتو

 رماوألاو تادابعلاو ماكحألاو مارحلاو لالحلا «مالسإلا ةعيرشب اهلك تخسن مث

 دحاو نيد اذه «خسن الو هيف فالتخا ال اذهف ديحوتلا وهو لصألا امأ «يهاونلاو

 نمم لحل » :ىلاعت لاق اک .دحاو نيد مهرخآ ىلإ مهوأ نم مهلك لسرلا نيد

 .[۸٤:ةدنالا] كاجاَْنِمَو ٌَعْرْي مکن

 عرشلا اذه خسن اذإف «هبسحب تقو لك يف عرش اب هللا ةدابع وه ديحوتلا نيدو

 ؛ لَك هللب اًرفاك نوكي هنإف «خسانلا كرتو «خوسنملا ىلع يقبو رصأ نمف «خسانلا ىلإ لقتنا

 سن اذإف .خسني نأ لبق نيد وه انإو ؛هخسن دعب اًئيد نوكي ال. خوسنملا نيدلا نأل

 اهلبق ام مالسإلا ةعيرش تخسن اذهلف «خسانلا وه نيدلا نوكيو ءاتيد نوكي الف

 هنأل فاك وهف ةكيدمحم ةثعب دعب «ةينارصنلا وأ «ةيدوهيلا ىلع يقب نمف :عئارشلا نم

 .هتقو ىهتنا خوسنم نيدب لمعي

 رافكلا دابعلا عيمج ىلع هللا ضرتفاو» :-هللا هحر- خيشلا لاق 1

 .«هللاب ناميإلاو .توغاطلاب

 لک تايآ يف -العو لج هللا هرگذ توغاطلاف «توغاطلا فیرعت رکذ مث

 بر ينلا ىم دش نيب د بدلا ىف هارب الإ :ةرقبلا ةزوسم يف ىلاعت هلوق اهنم

 و ےس 1 ر مدر حو و رت كسلا
 ٍراَنلا بص وأ 2 أ لإ رونلا م مهتوجرخي ثوعدطلا ئ

 .دوهيلا يف ةيآلا هذهو

 آمي أوم! مَآ َنوُمْعْرَي تيدا ىلإ رَت ملأ »> :نيقفاثملا يف هناحبس ل

 سس عدس حد

 اوسر مَ لك ىف قب دقو » :-العو لج- لوقي «لحنلا ةزؤس ف

 «نايغطلا نم ذوخأم :توغاطلا .[7:لحنلا] ولا ابنَ ها

 .هبوسنم عفترا اذإ ءاملا ىغط :لاقي دحل ا ةر

 .[1:ةقاحلا] راك يف نح آلآ امان نإ إو :ىلاعت» |



IENE ةثالثلا لوصألا 1 1 EE 

 E E ا بق. م2

 اذإ نوعبتُي ءالؤهف ةاعدلاو ءاملعلا نم هريغ امأ ةي لوسرلاب صاخ عابتالا (وودح هل هللا ددح دبع هنأل ؛دح هل دبعلا :هذح دبعلا هب زواجت ام :توغاطلا

 .لك لوسرلا ةقي

 اوقفاو امو قحلل نوعبتي طقف نوغلبم مهنإف ءالؤه امأ ةي لوسرلا وه عبتلا

 .هعابتا زوجي الف لوسرلا هيف اوفلاخ امو يب ل وس

 نا دودح زواجت نمف ءائوغاط نوكي هنإف اهزواجت اذإف ءاهدنع فقي نأ هيلع بجي
 ىصع اذإف «توغاط وهف ءاهوبرقي الأو اهوزواجتي الأ مهرمأو هدابعل اهددح يتلا

 4 ! هللا ذودح ىدعتو ىغط هنأل ؛اًنوغاط یمسی هنإف یغطو هدودح زواجتو هللا

 : 5 .» اظم وأ وبتم وأ «دوبعم ن هَّدح دبعلا هب زواجت ام» :هلوقف
 ةعاط ريغ يف مهديبعو مهوديرم مهعبتي «ةيفوصلا قرطلا خياشم كلذ ا 8

 هنم ذخأ امم ذخأن نحن يي لوسرلا ىلإ ةجاحب انسل اننإ :نولوقي لب

 «ليربج ةطساوب ءةطساولاب هللا نع ىقلتي ي لوسرلا «ةرشابم هللا نع ىقلتنو يق

 انئيد يورن نحنو «تیم نع مكنيد نوورت متنأ :نولوقيو ةرشابم هللا نع ىَل

 ال هّدحو هتدابعب رمأ -العو لج هللا نأل ؛توغاطلل لماشلا فيرعتلا اذه

 نمق ؛مرحو للح اهيف هلوسر ةعاطو هتعاطب رمأو ك هلوسر عابتاب رمأو «هل كيرش

 ءاب صتخاو هللا اهبجوأ يتلا ةدابعلا دح زواجت نم «ٌتوغاط وهف رمألا اذه زواجت

 دحلا زواجت هنأل ؛توغاط كرشملا ءتوغاط وهف هريغ هللا عم دبعف «هريغ نع اهافنو

 | .اهقحتسم ريغل ةدابعلا فرص «هريغ هللا عم دبعو ةدابعلا يف

 :ةرشابم هللا نم نوقلتيو «هللاب نولصتي مهخويش نأ نومعزي مهنأل لا

 ءالؤه نأ كش ال مهتقيرط هذه «هللاب ذايعلاو ؛نايغطلا اذه ىلإ ذحلا

 ص الإ -العو 1 هللا ىلإ قيرط ال هنأل ؛هللاب ذايعلأو تيغأوطلا ل اذ سأرتيو حرفيو ءاذهب سانلا هدبعي يذلا «ضار وهو َدِبُع نم كلذكو

 زي هلأ كبي نَا هلأ دوم رک ذل م 3 :ىلاعت لاق كل 00 قرطلا خياشمو «دورمنلاو «نوعرف :لثم توغاط اذه «معزتيو ءيشلا
 9. نأ ىلإ يأ

 ثم ل“ هنأ ي 5 نإ ا 5 ادال 2 ذه ىلإ سانلا نوعدي وأ «كلذب نوضريو مهعابتأ مهدبعي نيذلا ةالغلا ' 7 0 د 2204 از ع

 .[۴۳۷-۳۲:نارمع ا ورکو ق ؛يتأبنس اک مطودبعي

 ا ارب نأ قلخلا عيج رمأ -العو لج- هللا :(عوبتم وأ» :هلوق

| ة5 لوسرلا ريغ عبا نمف «-مالسلاو ةالصلا هيلع- هريغ عبتي نأ دحأل زوجي
 

 :هعابتاب رمأ يذلا لوسرلا ريغ عبتا هنأل ؛اًنوغاط نوكي هنإف زئاج اذه نأ

 هعابثا ىلإ وعدي نم كلذكو ءاتوغاط ربتعي اذه لوسرلا ريغ عبتي يڌلا
 «ملاعلا يف تيغاوطلا ربكأ اذه «ةرشابم هللا نم رمألاب مكيتآ انأ :سانللا

 .هللاب



SS seeتيغاوطلا عاونأ  

 :لاعت لاق .مرحو للح اب «هلوسرلو هلل يه انإ ةعاطلا :«عاطم وأ» :هلوق

 مهو رنک يف دعوتك ناک فتي تكلا أو لولا ائبيآو هل اهيل ام ندا ها
 e ےب ےک

 .[۹٥:ءاسنلا] 4 اليوت ٌنَسَحْلَو يح كد خلا موو هَل ومو 3 نإ ٍلوُسَرلاَو هللا لِ

 وهو دبع نمو «هللا هنعل شيلبإ :ةسخ مهسوءرو «نوريثك تيغا هلا:

 هلو هع ها من گپ رک او اوُُكَأَت الر :لاقو «نيكرشملا ىلع دراذهو
 9 :لاقو نيكرشملا لهوا 4 يف هللا كراشي نأ دحأل سيلو ؛هللا همرح ام مارحلاو هللا هلحأ ام لالحلاف

 كلذ لعف نم عاطأ وأ مرحو للح نم ىلع هللا مكح كلذلو ؛ميرحتلاو ليلحتلا

 .كرشم هنأب

Eاة لا ا ل ا  

 امو ©9 موم ہوچکا مك نإ ع هلل متا 51 ام وکم » :ي لاق
 زثزرطضأ ام اإ ہک مرح ام كَل کم دو هيلع أ مآ 15 اً اوكي الآ يل

 اننكو ال يركسنلاب ملأ وه تلبي نإ لع رثكي م ييآرنأي رال انك ا وإ

 © رتب انك اني و ثلا هبي سريرا 3 هيكون تالا ا
ITT 

 ايلحتلا ءةعاطلا كرش نم اذه درس كك َمهوُمتمأ نوط :ىلاعت لاق مل

 نومرحيو نوللحي نيذلا تيغاوطلل عيطمو توغاط هنإف كلذ لعف نمو «هس ْ' 1١-151[. 14 :ماعنألا] درس مک ْمموُمْمَطَأ تلو خردل

 ظ ىو يهف ءاهحبذ يذلا وه هللا نأل ؛لالخ ةتيملا :نولوقي ةيلهاجلا لهأ نأل

 ؛ةيعرش ةاكذ يكذ ام الإ اولكأت ال :لوقي -العو لج هللاف «متيكذو متحبذ امن لحلاب

 .ةتيملا مكيلع مرحو

 اللا نأل ؛ةاكذملا نم لحباب لوأ يه «لالح ةتيملا ؛ال :نولوقي ءالؤهو

 .مرحو للح ام هللا نع غلبم لک لوسرلاو «-العو لج هلل قح ميو

 :«ةسمخ مهسوءرو نوريثك تيغاوطلاو» :هلوق 9 1

 عاطم وأ «عوبتم وأ «دوبعم لك :فيرعتلا اذه مهيلع قبطني نيذلا تيغاوطلا

 .ةسخ مهرباكأ ينعي ةسخ مهسوءر نكلو ؛ن .اهحبذ يذلا وه هللاف ةتيملا امأو «متنأ اهومتيكذ



" 
 وو O :يأ فلا هنعل سيلبإ :لوألا

 ريع اتا :لاقو ءربكتو 34 هللا ىصعو «مدآل دوجسلا

 سو هدعبأو هدرطو «هللا هنعلف ربكتو «هللا رمأ ىصعف .[۷1:ص] (ٍنيط

 .ءيثلا نم سئايلا وه سلاف «ةمحرلا نم سئي ينعي ةمحرلا نم سلبأ هنأل :ليق
 رمأي يذلا وهو هللا ريغ ةدابعب رمأي يذلا وه هنأل ؛تيغاوطلا سأر هللا هنعل سيلبإف

 ييرحتلاو ليلحتلاب هللا ريغ ةعاطب رمأي يذلا وهو يب هللا لوسر ريغ عابتاب

 .تيغاوطلا سأر وهو «رشلا ردصم وه سيلبإف

 .توغاط وهف هل سانلا ةدابعب ضار وهو دبع :يأ ءضار وهو دبع نم :يناثلا

 -مالسلاو ةالصلا هيلع- ىسيع نأل ؛اذه يف لخدي الف كلذب ضار ٌريغ وهو دبع نم امأ

 نم نوحلاصلاو ءايلوألاو ريزعو همأو «كلذب ضار ريغ هنكلو ؛هللا نود نم دبع

 وهو دبع نمف «هلعف نم نوبراحيو «اذه نوزکنی اوناك لب ؛اذهب-نوضري ال هللا دابع

 :اًنوغاط ىمسي ال هنإف «كلذب ضار ريغ
 ل ماع د

 بصح وللا تود نم ترودَبَست یاب او او مڪي » :هلوق هللا لّرنأ ال كلذلو

 هک مر ا 2ر

 حيسملا دبعن نحن اولا «نوكرشملا حرف .[9:ءايبنألا] «توذزو اه رشنأ منهج

 اني مُهَل تمس ب تور لأ نإ > :ىلاعت هللا لزنأف «نانلا يف انعم مه نذإ «دبعنو دبعنو
 تا ام يف مهو اهسيسح وعش دل ايزل دودج اتع كلو یشخلآ 5 8 هب سدو سدس ص اے تک ل مصرس ٭ و ر اعر ءريرع

 1١-1١1[. 1:ءايبنألا] 4 ودل

 کا ىيسيعب ناونعي وش را يح اھل لاق ) :اولاق «ىرخألا ةيآلا فو
EENديك انتتأ كي الر ره نإ © رشیک يك خ3  

 .[05-ه8:فرخزلا] (َلِيِبَرَسِإ ب التم ھل

E 

 ۇچۇ دبع يذلاف -[1117:ةدئاملا] کو قر هلآ اودبعا نأ دب مآ! ام لآ

 نأل ؛كلذل ركنم هنأل ؛اًتوغاط نوكي الو ديعولا اذه يف لخدي ال «كلذب ضا

 لك هللا نود نم دّبعُي نأب ىضري يذلا وه .

 نيذلا نيكرشملا سوءر لثم :«هسفن ةدابع ىلإ سانلا اعد نم» :ثلاثلاو [60]

 .[74:تاعزانلا] 4لا مير نأ اقف :لاق نوعرف لغم «مهسفنأ ةدابع ىلإ ۱

 «مهجئاوحب نوموقيس مهنأ مهنودعيو «مهروبق ىلإ اوتأي نأ نمانلا نوصو
 نم كلذكو «تيغاؤطلا سوءر نم وهف ايمو اًيح هسفن ةدابع ىلإ نمانلا اكن

 «تيغاوط ءالؤه «كرشلا ةاعد مهو «تيغاوطلا نم هريغ ةدابع ىلإ س

 «لسوتلا باب نم اذه نولوقيو «همسا ريغب هنومسيو «سانلل كرشلا نويز ن



 nk ]۸١[. بيغلا نم اًئيش ىعَّدا نمو

 ئا ريغ ةدابع ىلإ نوعدي مهف كرشلا ىلإ نوعدي مهنأل ؛تيغاوط ءالؤه نإ

 مه ءالؤه «لوقلا فرخزو تاهبشلاب سانلل هنونيزيو «همسا ريغب كلذ نومسيو

 ىد وأ «كلذب يضرو هللا نود نم دبع نم لكو «تيغاوط كرشلا ةاعد «تيغاوطلا

 وه لب ؛تيغاوطلا نم هنإف هللا ريغ ةدابع ىلإ سانلا اعد وأ .هسفن ةدابع ىلإ سانلا

 .ةيفاعلا هللا لأسن «تيغاوطلا سوءر نم

 ؛ةرحسلا :هيف لخدي اذهو :«تيغلا ملع نم اًئيش ىعدا نم» :عبارلا 1

 :سانلل لوقيو «بيغلا ملعي هنأ يعدي نم لكو «نولامرلاو ءناهكلاو ءنومجنملاو

 ؛بعتلا نم ءيش كل لصحي وأ «ةداعس كل لصحيس تنأ ءاذكو اذك مكل لصحيس

 35 هللا الإ هملعي ال بيغلاو «بيغلا ملع نوعدي ءالؤه ؛قفوت ال وأ «جاوز يف قفوت وأ
 .[٠٠:لمنلا] 4 هَ الإ بلآ ضرألأو توسل يف نم راعي ال لق  :یلاعت لاق

 نم ترآ م ل اد وربع لع لھ الَم ملا ٌمِِدَع :یلاعٹ لاقو
 .[17-77:نجلا] لوسَر

 لأ ف ام كتبو وخ الإ ایک ال يتلا خیام مددعَو# ا :یلاعت لاقو
 الك يلو الو رال يلع يف وح الو اھم الإ مک نم غ امو لاو

 .[هة:ماعنألا] نیم بک ىف الإ ساي

 الآ نم وأ شا الإ بيغلا ملعي الف رصح اذه :4ٌوُم الإ آَهَملَتَي الط

 مل نكل «لوسرلل ةزجعمو رشبلا ةحلصم لجألا هلسر نم بيغلا نم ءيش ىلع

 هللا الإ بيغلا ملعي الف «هل هللا ميلعت نم بيغلل هملع امنإو هسفن تاذ ر
 اًكرشم نوكيف «هناحبس هب صتخا یف هلل اک راشم نوكي هنإف بيغلا ملع ١

 .مالسإلا نع ةدرلا عاونأ مظعأ نم اذهو «ارفاكو 0

 دودی ا :لاعت هلوق هليلدو::(هللا لزنأ ام ریغب مكح نم» :سماخلا 11

 كلذل الحسم هللا لزنأ ام ريغب مكحي يذلاف .[٠٠:ءاسلا] وعلا ىلإ أُم

 «ةيلهاجلا يف دئاوعلا ىلإ وأ ؛نوناقلا ىلإ مكاحتي نأ زوجي هنإ :لوقي يذلاو ءا غالب

 :لقي لو طقف لالح هنإ :لاق وأ هللا لزنأ ام يواسي وأ هللا لزنأ امم نسخا هنإ ١

 .نآرقلا صني اذهو ءا رغاط رعي انه رتاج لالخ :لاق لوا

 .هدح زواج هلال ؛اًتوغاط يمس تولا 3 کک نأ دودی :ىلاعت لا

 نم جرخملا رفكلا ىلإ هب لصي دق قيرط ىلع «ميظع رطح ىلع هنكل ؟ةلملا ن
 .رمألا اذه يف لهاست

 لهأ نم وهو «داهتجا نع لب ؛دمعت ريغ نع هللا لزنأ ام ريغب مكح نم أ

 اذهف هداهتجا يف أطخأو هللا مكح بصي مل نكلو ؛دهتجاو «ءاهقفلا نم



IKEBKااا سرلا جربتي ةا  
 ةدومعو مالسإلا رمألا سأر» :ثيدحلا يفو هللا الإ هلإ ال ىنعم وه اذهو

 ]۸٤[. “هللا ليبس يف ٌداهجلا همانس ٌةَورذو ٌةالصلا

 ىف تيغاوطلا عيمج دارملا :توغاطلا داي ؤو تولي رمح سم
 : .ةماع انه توغاطلا ةملك نأل ؛ةعاطلا يف وأ عابتالا وأ «ةدابعلا

 رفكلا دعب الإ عفني ال هللاب ناميإلا نأل ؛هللاب ناميإلا ىلع توغاطلاب رفكلا مدق

 .هناميإ هعفني ال هنإف .توغاطلاب رفكي ملو «هللاب نمآ نمف «توغاطلاب

 ؛تاعاطلا لعفيو «جحيو «يكزيو «موصيو يلصيو ءنمؤم هنأ :لوقي يذلاف

 السم ربتعي ال اذه «مهيف يل لخد ال :لوقيو نيكرشملا الو كرشلا نم أربتي ال هنكل

 داقتعاو توغاطلا ضفر وهو «توغاطلاب رفكلا نم دبالف ؛توغاطلاب رفكي مل هنأل

 .توغاطلاب رفكلا دعب الإ ناميإ حصي الف ءاذه نم دبال ءهلهأ نعو هنع داعتبالاو «هنالطب

 اوبو هلآ ودعا بأ اوسر ما لكك ىف عب قلو :ىرخألا ةيآلا يفو

 «نادض عمتجي ال :توغاطلا بانتجاب الإ هللا ةدابع حصت الف .[٣۳:لحنلا] كوما

 رفكلا امأ «بلق يف ناعمتجي ال ربكألا رفكلاو نايإلا .بلقلا يف رفكلاو ناميإلا عمتجي ال

 .عمتجي دقف رغصألا

 توغاطلاب رفكلا :ينعي ««هللا الإ هلإ ال ىنعم اذهو» :خيشلا لاق 1

 .هللاب ناميإلاو

 نم (۱۱۳۳۰) (؟ )5/1٠١ 71١-10 ىزبكلا يف يئاسنلاو «(7715) يذمرتلا هجرخأ (۱)

 .هلذ لبج نب ذاعم ثيدح

  6ءا] 7 ١

 نم صولخلاو «ةعاطلاب هل دايقنالاو «ديحوتلاب هلل مالستسالا وه :مالسإلا '

 لصأ امهو مالسإلا سأر امه ناتداهشلا ؛نيدلا رمأ سأر وه اذه «هلهأو 0

 ًالمعو الع اًقطن نيتداهشلاب ىتأ اذإ الإ مالسإلا يف ناسنإلا لخدي الف «مالس
 سأر هل يذلا مسجلاب نيدلا هبش .كلذب الإ السم ناسنإلا نوكي ال اد :

 كلذك «ةايحلل ءاقب ال هنإف سأر كانه نكي مل وأ سأرلا عطق اذإف ؛مانسو دوا

 ةايحلا تلاز لاز وأ عطق اذإ يذلا سأرلا وه هنأل «نيدلل ءاقب ال ديحوتلا نإ

 .ندبلا !ٍ

 تيب لثم «مالسإلا موقي ال دومع نودبف «ةالصلا وه هيلع موقي يذلا هدومعو |

 الإ كبي عوفي الف مؤقت ال اَهنإَف اهيل موقت دومع كانم كيال اذإ ةميقلاوأ ١
 .موقي ال مالسإلا نإف تدق اذإ ةالصلا كلذك «تيبلا موقي ال دومعلا دقق اذإف دو

 ولو «حيحصلا لع رقكي هّنإف الساكت ةدانصلا كرت نم نإ :ءايلعلا لاق كلذلو ٠

 مدعو قيبطتلا مدع عم بوجولاب فارتعالا نم ةدئاف ال هنأل ابرج ف

 ةالصلا كرت نم رفكب ملعلا لهأ نم نوققحملا مكح كلذلو كلذ نم ةدئاف ال «لت

 .نيملسملا عامجإب رفاك اذهف ءاهبوجو دحجي ناك نم امأ ءاهبوجوب رقي ناك ولو اد

 يف داهجلا «نيدلا وهو ءرمألا مانس ةورذ :«هللا ليبس يف داهجلا همانس ةروذو» ۰

 ىلع ليلد اذهف هللا ليبس يف داهجلا دجو اذإ «مالسإلا ةوق ىلع ليلد داهج اف هللا لي

 .ةدام ةوقو ناميإ ةوق نم الإ نوكي ال داهجلا نأل ؛مالسإلا



 سأرلا مدعبف «مانسلاو دومعلاو سأرلا :نيدلل ءايشأ ةثالث لعج ي يبنلاف

 .هل نيد ال -ديحوتلا وهو سأرلا ققحيال يذلاف ءًالصأ نيدلل دوجو ال

 لوسر اًدمحم نأو «هللا الإ هل ال نأ دهش نإو «نيد هل موقي ال يلصي. ال يذلاو

 .ةالصلاب الإ دجوي ال وهو «نيدلا هيلع ميقي دومع ىلإ جاتحي هنأل ؛هللا

 راصو ءاًفيعض اًمالسإ راصو «مالسإلا يف ةوقلا تدقف داهجلا دقف اذإو

 ولك هللا ليبس يف داهجلاب الإ نيملسملاو مالسإلل ةوق الف ءنيفعضتسم نوملسملا

 و ج e 1 .فعضلا ةمالع هدقفو «ةوقلا ةمالع وهف
 ٤  525هل 0 0

 ¥( ر 1 دومعو سأر :نيدلل ةبسنلاب ةثالثلا رومألا هذهل لك لوسرلا هيبشت.هجو اذه

 ا لقمع / مانس هل نكي مل اذإو يوق هنأ ىلع لدي اذه مانس هل راص اذإ ريعبلا نأ اك «مانسو

 .فيعض ليزه هنأ ىلع لدي اذهف

 اذإ» :ثيدحلا يف اذهو «ضرألا يف نوفعضتسم مويلا نوملسملا كلذك

 هعزني ال ًالذ مكيلع هللا طاس داهجلا متكرتو ءرقبلا بانذأ متذخأو «ةنيعلاب متعيابت

 وو ؛نيملسملل فعضو لذ داها كرتق ."0(مكنيد ىلإ اوعجرت ىتح مكنم

 .ناويحلل مانسلاك «نَّمّسلإو ةوقلا ليلد

 .دمح انيبن ىلع هللا ىلصو «ملعأ هللاو

 لوصألا ةثالث كرابملا باتكلا اذه حرش ىهتنا اذهبو

 . طق رمع نبا ثيدح نم (7571) دواد وبأ هجرخأ (۱)



 تاعوضوملا سرهف

 SEs هنو نم و la Rk ee eA SERE اع اح وحك او

N EOهل ل  

 AER رصعلا ةروس اهتنمضت يتلا عبرألا لئاسملا : لوألا

TITRE !ةمرل تع ءاقو ا يلم. اهوا هع لا برب  

eeeالقالا تا د  

 e| يما 21 جلو جب رار ا اج اهاغلاو حا اهل قلو اح اح داق عاقل ةناناناناك ع م

 ا سطل ع ع ل

 ا اهي لمعلاو اهملعت ملسملا ىلع بجي لئاسم ثالث : ةيناثلا

 ب ل ًالمه انكرتي ملو انقزرو انقلخ هللا

 EERE Es دحأ هتدابع يف هعم كرشي نأ ىضري

ts Besa Ere 0 

o0 



 ا 4

 1 E ا ديحوتلا هب هللا رمأ ام مظعأ

 1 sag ae oe كرشلا هنع هللا ىبن ام مظعأ

 8 هتيإو هتيبوبر ىلع ليلدلا

 عون لك ةلدأو ءاه هللا رمأ يتلا ةدابعلا عاونأ

 لك ليلدو تاسحإلاو «ناميإلاو «مالسإلا

 SOOO AS هليلدو هماسقأ ءاعدلا

 essa DOG هليلدو هعاونأ فوخلا

 ا

0 SANA le See e اهليلدو ةذاغتسالا 



 Essa ar جارعملاو ءارسإلا

 TT ودك ع ةنيدملا ىلإ ةرجملا

 OE ثعبلاب اإلا

 CRASH e ايليف يد نإزيملاو ابتلا

lees E لسرلاب ناَيإلا 

E FF E FR 


